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АНОТАЦІЯ 

 

Тимофіїв Р.М. Роботодавець як суб’єкт соціального захисту працівників. – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.05 “Трудове право; право соціального забезпечення”. – 

Львівський національний університет імені Івана Франка, Міністерство освіти і 

науки України, Львів, 2019. 

Робота присвячена комплексному дослідженню правового статусу 

роботодавця як суб’єкта соціального захисту працівників.  

Сформульовано поняття та значення соціального захисту працівників 

роботодавцем; з’ясовано юридичні ознаки правого статусу роботодавця як 

суб’єкта соціального захисту працівників; проаналізовано обов’язки роботодавця 

у процедурі оформлення трудових правовідносин, щодо забезпечення належних, 

безпечних, здорових умов праці та належної оплати праці працівників; 

охарактеризовано законодавчі обов’язки роботодавця щодо соціального 

забезпечення працівників та його участь у недержавних страхових та нестрахових 

заходах соціального захисту працівників. 

Обґрунтовано визначення соціального захисту працівників роботодавцем як 

системи заходів, спрямованих на дотримання та здійснення соціальних прав 

працівників, компенсацію та попередження наслідків соціальних ризиків, які 

вживаються роботодавцем у випадках, передбачених законом, та добровільно, з 

метою реалізації державної соціальної політики щодо зайнятості, забезпечення 

існування та розвитку працездатного населення, утримання та відновлення 

висококваліфікованих фахівців, підвищення їхньої мотивації до роботи. 

Аргументовано, що соціально-захисні заходи, які здійснюються 

роботодавцем щодо працівників, формують корпоративний соціальний пакет. 

Визначено зміст базового та додаткового (стимулюючого) соціального пакету; 

розмежовано два види додаткового соціального пакету: конкурентний та 
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компенсаційний; обґрунтовано зростаючу роль конкурентного соціального пакету 

для двох сторін трудового договору. 

Доведено, що правового статусу суб’єкта соціального захисту працівників 

роботодавець набуває ще до моменту укладення трудового договору з 

працівником; розкрито його юридичні ознаки, сформульовано особливості його 

нормативного закріплення та характерні риси локального регулювання. З’ясовано, 

що роботодавець реалізовує свій правовий статус суб’єкта соціального захисту 

працівників у трудових правовідносинах та правовідносинах соціального 

забезпечення.  

Удосконалено науково-практичні пропозиції про несудові способи 

забезпечення виконання роботодавцем соціально-захисних зобов’язань. 

Запропоновано на законодавчому рівні закріпити відповідальність роботодавця за 

невиконання та/або неналежне виконання ним обов’язків щодо надання 

працівникам тих видів соціального захисту, які визначені локальними актами. 

Аргументовано повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує 

державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства 

про працю, застосовувати штраф за такі порушення у позасудовому порядку. 

Проаналізовано основні відмінності трудового договору та цивільно-

правового договору про виконання робіт чи надання послуг. З метою 

забезпечення захисту соціально-трудових прав осіб, які перебувають у 

прихованих трудових правовідносинах вперше обґрунтовано необхідність 

законодавчо закріпити право працівника на: визнання цивільно-правового 

правочину про виконання робіт удаваним; встановлення факту трудових 

правовідносин з моменту укладення такого правочину; відновлення соціально-

трудових гарантій за відповідний період. 

Узагальнено проблеми працевлаштування пільгових категорій громадян. 

Доведено необхідність запровадження гнучкого механізму квотування робочих 

місць для їхнього працевлаштування. Такі квоти повинні визначатись за взаємним 

погодженням роботодавців і державної служби зайнятості з урахуванням: 

кількості безробітних, зареєстрованих у відповідному регіоні, показників 
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пропозиції робочої сили за попередній рік, загальної кількості працівників та 

сфери господарської діяльності роботодавця. 

З’ясовано наукове поняття «належні, безпечні та здорові умови праці» як 

елемент соціальної безпеки трудової діяльності працівників. Обґрунтовано види 

та зміст профілактичних, матеріально-технічних та моніторингових обов’язків 

роботодавця щодо забезпечення належних, безпечних і здорових умов праці. 

Проаналізовано участь роботодавця в організації розслідування нещасного 

випадку на виробництві чи професійного захворювання та проведенні атестації 

робочого місця працівника. Наголошено на необхідності законодавчого 

закріплення права працівника або членів його сім’ї самостійно повідомляти Фонд 

соціального страхування України про заподіяння шкоди здоров’ю особи у 

випадку відмови роботодавця організувати розслідування фактів нещасного 

випадку на виробництві чи професійного захворювання. Рекомендовано обов’язок 

доказування фактів проведення атестації робочих місць або відсутності підстав 

для її проведення, а також забезпечення працівників засобами індивідуального 

захисту та продуктами харчування покласти на роботодавця. 

Вперше розмежовано професійне навчання як право та обов’язок 

роботодавця. Доведено, що забезпечення професійного навчання є обов’язком 

роботодавця лише у випадках переведення працівника на легшу роботу внаслідок 

тимчасової непрацездатності, у зв’язку з реорганізацією чи виробничою 

необхідністю. Аргументовано критерії поділу професійного навчання. 

Запропоновано розрізняти його залежно від: місця проведення; характеру знань, 

що становлять предмет професійного навчання; дотримання встановленого 

законодавством порядку та правових наслідків його проведення (формальне та 

неформальне). 

Проаналізовано зобов’язання роботодавця щодо належної оплати праці як 

елемент соціального захисту працівників. Обґрунтовано мінімальну заробітну 

плату як єдиний соціальний стандарт у сфері оплати праці; проаналізовано 

індексацію та компенсацію як елементи соціального захисту працівників. Вперше 

запропоновано запровадити в Україні додаткові гарантії отримання працівниками 
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заробітної плати у випадку ліквідації роботодавця, оголошення його банкрутом, а 

також тимчасової неплатоспроможності останнього шляхом створення Фонду 

гарантування заробітної плати та закріплення обов’язку роботодавця застрахувати 

неможливість виконання ним зобов’язань із виплати заробітної плати. 

Визначено основні проблеми виконання роботодавцями зобов’язань у сфері 

визначення пільгового трудового стажу, проведення атестації робочих місць та 

фінансування пільгових пенсій, що впливають на ефективність реалізації права на 

пенсійне забезпечення за віком їхніх працівників. Сформульовано пропозиції 

щодо удосконалення відповідних норм законодавства. 

Значна увага в роботі приділена змісту, формі, правовим підставам та умовам 

відшкодування роботодавцем моральної шкоди працівнику у випадку нещасного 

випадку на виробництві чи професійного захворювання. З’ясовано зміст 

обов’язку роботодавця щодо переведення працівника на легшу роботу за станом 

здоров’я. 

Проаналізовано особливості та окреслено переваги участі роботодавця у 

недержавному соціальному страхуванні працівників. Доведено, що найчастіше 

він забезпечує їхнє недержавне пенсійне забезпечення через недержавні пенсійні 

фонди, страхування життя та добровільне медичне страхування. 

Аргументовано необхідність розмежувати сферу колективно- та 

індивідуально-договірного регулювання відносин, які виникають у зв’язку з 

недержавним соціальним страхуванням працівників за участю роботодавця. 

Визначено питання, які потребують обговорення та закріплення на кожному з цих 

рівнів. Удосконалено пропозиції щодо локального регулювання відносин 

недержавного пенсійного забезпечення працівників.  

Обґрунтовано добровільне медичне страхування як ефективний засіб 

короткострокової мотивації працівників. На основі аналізу страхових програм 

визначено види соціального забезпечення, які надаються в рамках добровільного 

медичного страхування коштом роботодавця. 

Ключові слова: роботодавець як суб’єкт соціального захисту працівників, 

правовий статус, соціальне забезпечення працівників, працевлаштування, 
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квотування робочих місць, заробітна плата, належні, безпечні та здорові умови 

праці, недержавне соціальне страхування, недержавне пенсійне страхування, 

добровільне медичне страхування, недержавні нестрахові заходи соціального 

захисту працівників. 

 

SUMMARY 

 

Tymofiiv R.M. Employer as a subject of social protection of employees. –

Manuscript. 

Dissertation to obtain Candidate of Juridical Science Degree. Specialty 12.00.05 

“Labor law; Social Security Law”. – Ivan Franko Lviv National University, Ministry of 

Education and Science of Ukraine, Lviv, 2019. 

The paper is devoted to the complex investigation of the employer’s legal status as 

a subject of social protection of employees. 

The notion and value of social protection of employees by the employer are 

formulated; legal features of the employer’s status as a subject of social protection of 

employees are determined; the obligations of the employer in the procedure of 

registration of labor relations, as to ensuring proper, safe and healthy working 

conditions and proper remuneration of employees are analyzed; employer’s legislative 

obligations with regard to social provision of employees and non-insurance measures of 

employees’ social protection are characterized.  

The notion of social protection of employees by the employer has been grounded. 

It is the system of measures aimed at compliance with and realization of employees’ 

social rights, compensation and prevention of consequences of social risks that are taken 

by the employer in case, foreseen by law, and voluntarily with the purpose to perform 

state social policy concerning employment, providing the existence and development of 

able-bodied citizens, holding and recovery of highly qualified specialists, increasing 

their motivation to work.  

It has been justified that social-protective measures that are taken by the employer 

as to employees’ form company social package. The content of the basic and additional 
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(promotional) social package has been determined; it has been differentiated two types 

of social package: competitive and compensatory; the growing role of the competitive 

social package for the two parties to the employment contract has been substantiated. 

It has been proven that the employer obtains the status of the subject of employees’ 

social protection before concluding labor contract with an employee; legal features of 

such status have been exposed; peculiarities of its normative regulation and specific 

features of its local regulation have been formulated. It has been found out that the 

employer realizes its legal status of the subject of employees’ social protection in labor 

social security relationships. 

Scientific and practical proposals about non-juridical methods of providing the 

performance of social protective obligations by the employer have been improved. It 

has been proposed to set up on legislative level the responsibility of an employer for 

non-fulfillment and/or improper fulfillment of his obligations concerning providing 

employees with those kinds of social protection that are determined by local acts. The 

authority of central executive bode that performs state policy on supervision and control 

over compliance with labor law to apply penalty for such violations out of courts has 

been justified. 

The basic differences between labor contract and civil-legal contract on performing 

works or providing services have been analyzed. In order to provide protection of social 

and labor rights of persons who are in hidden labor relations for the first time it has been 

grounded the necessity to legislate the right of an employee to: recognize civil-legal 

contract on performance works to be invalid; establish the fact of labor relationship 

from the moment of concluding of such contract; restore social and labor guarantees for 

an appropriate period. 

Problems of employment of preferential categories of citizens have been 

generalized. The necessity of flexible mechanism of setting quotas of working places 

for their employment has been proven. Such quotas should be determined by mutual 

consent of employers and the state employment services taking into consideration: the 

quantity of unemployed persons registered in an appropriate region, indicators of labor 

supply for prior year, total number of employees and the sphere of employer’s business. 
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The scientific notion of “proper, safe and healthy labor conditions” as an element 

of social safety of employees’ labor activity has been discovered. Types and content of 

preventive, material and technical and monitoring employer’s obligations concerning 

the provision of proper, safe and healthy labor conditions have been justified. 

The employer participation in organizing the investigation of industrial accident or 

occupational disease and employee workplace certification has been analyzed. It has 

been emphasized the necessity to legislate the right of an employee or his/her family 

members to inform the Fund of Social Insurance of Ukraine about harming person’s 

health in case if the employer refuses to organize the investigation of the fact of 

industrial accident or occupational disease. It has been recommended to oblige the 

employer to prove the fact of conducting certification of workplaces or lack of grounds 

to carry out it, and to provide employees with means of individual protection and food. 

For the first time, professional training has been differentiated as the right and the 

obligation of the employer. It has been proven that the employer is obliged to provide 

professional training only if an employee is transferred to easier work because of his/her 

temporary disability, reorganization or business needs. Criterions for differentiating the 

professional training have been grounded. It has been proposed to differentiate it by: 

place of providing; a character of knowledge that is the content of professional training; 

compliance with legislative order and legal consequences of its provision (formal and 

informal). 

Obligations of the employer as to proper remuneration as an element of social 

protection of employees have been analyzed. Minimum salary has been justified to be 

the sole social standard in the sphere of remuneration; indexation and compensation as 

elements of social protection of employers have been analyzed. For the first time, it has 

been proven to introduce in Ukraine additional guarantees of receiving salary by 

employees in case of liquidation of the employer, its bankruptcy, and its temporary 

insolvency by creating the Fund of salary guarantee and legislating the employer’s 

obligation to insure its inability to fulfill salary obligations. 

The main problems of fulfillment by employers of obligations in the sphere of 

determination of preferential work experience, carrying out of workplace certification 
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and financing of preferential pensions that influence on the efficiency of realization of 

the right to retirement pension according to the age of their employees have been 

identified. Suggestions for improvement of relevant legislation have been formulated. 

Considerable attention has been paid to the content, form, legal grounds and 

conditions of compensation by the employer the moral damage to an employee in case 

of industrial accident or occupational disease. The content of the obligation of the 

employer to transfer the employee to easier work for health reasons has been found out. 

Peculiarities of the employer’s participation in non-governmental social insurance 

of employees have been analyzed and its advantages have been outlined. It has been 

proven that most often it provides their non-governmental pension provision through 

non-governmental pension funds, life insurance and voluntary medial insurance. 

The necessity to differentiate the sphere of collective- and individual-contractual 

regulation of relations that appear in connection with non-governmental social 

insurance of employees with the participation of the employer has been justified. Topics 

that are needed to be discussed and fixed on each level have been determined. Proposals 

as to local regulation of relations of non-governmental pension provision of employees 

have been improved.  

The voluntary medical insurance has been justified as an effective mean of short 

term motivation of employees. Types of social provision that are provided by means of 

the employer within voluntary medical insurance have been determined on the basis of 

the analysis of insurance programs. 

Key words: the employer as a subject of social protection of employees, legal 

status, social provision of employees, employment, setting quotas of working places, 

salary, proper, safe and healthy working conditions, non-governmental social insurance, 

non-governmental pension insurance, voluntary medical insurance, non-governmental 

non-insurance measures of social protection of employees. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Прагнення України стати частиною соціально-

орієнтованого Європейського Союзу та забезпечити людині належний соціальний 

захист передбачає впровадження у вітчизняну нормотворчу і правозастосувальну 

практику стандартів Європейської соціальної моделі. Водночас об’єктивно-

закономірне, з огляду на економічні процеси, зменшення ролі держави у сфері 

соціальної політики зумовлює перекладення нею частини соціальних зобов’язань 

на інших учасників системи соціального захисту – роботодавців. За такої умови 

реалізація роботодавцем соціально-захисної діяльності, використання цієї 

діяльності як засобу заохочення працівників та ефективного взаємоузгодження 

інтересів сторін трудового договору вимагають відповідних наукових досліджень 

правового статусу роботодавця як суб’єкта соціальних зобов’язань.  

Питання здійснення роботодавцем соціального захисту працівників досі не 

були предметом комплексного дослідження. А тому потребують з’ясування 

проблеми, що стосуються узгодження законодавчих соціально-захисних 

обов’язків роботодавця та заходів, які він здійснює внаслідок усвідомленої 

корпоративної соціальної відповідальності, залучення його до програм 

недержавного соціально-страхового та нестрахового характеру, а також 

удосконалення юридичного механізму реалізації права працівників на соціальний 

захист роботодавцем.  

Чинне сьогодні законодавство України хаотично регулює питання участі 

роботодавця у відносинах соціального захисту, нечітко визначає його соціальні 

зобов’язання стосовно працівників, встановлює подвійні соціальні стандарти їх 

здійснення або не передбачає відповідальності за невиконання. Неналежно 

врегульовані питання виплати працівникам заробітної плати чи професійних 

пенсійних виплат у випадку неплатоспроможності роботодавця, його ліквідації чи 

оголошення банкрутом, що, подекуди, призводить до соціальної незахищеності 

осіб, які перебувають у трудових правовідносинах з такими роботодавцями. Тому 

назріла необхідність якісної законодавчої регламентації питань, пов’язаних із 
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правовим статусом роботодавця як зобов’язаного суб’єкта у відносинах 

соціального захисту своїх працівників. 

Ці та інші обставини й зумовлюють актуальність дослідження проблем 

соціального захисту працівників роботодавцем і вимагають впровадження 

результатів теоретичних напрацювань до законодавства та правозастосовної 

практики. 

Окремі теоретичні та практичні аспекти здійснення роботодавцем 

соціального захисту працівників розглядались у роботах таких вітчизняних 

вчених, як Л. П. Амелічева, В. М. Андріїв, Н. Б. Болотіна, В. М. Божко, 

В. Я. Бурак, С. Я. Вавженчук, В. С. Венедиктов, С. В. Венедиктов, 

С. В. Вишновецька, В. В. Волинець, Н. Д. Гетьманцева, В. В. Жернаков, 

М. І. Іншин, М. М. Клемпарський, З. Я. Козак, В. Л. Костюк, Є. В. Краснов, 

І. В. Лагутіна, Р. П. Луцький, Н. О. Мельничук, К. Ю. Мельник, Н. П. Мокрицька, 

О.В. Москаленко, П. Д. Пилипенко, С. М. Прилипко, О. І. Процевський, 

С. М. Синчук, Я. В. Сімутіна, А. М. Слюсар, Г .О. Спіцина, Б. І. Сташків, 

О. В. Тищенко, Н. М. Хуторян, Г. І. Чанишева, В. І. Щербина, Ю. М. Щотова, 

М. М. Шумило, Л. П. Шумна, О. М. Ярошенко та ін. 

Незважаючи на вагомі здобутки науки трудового права та права соціального 

забезпечення за цією проблематикою, сьогодні об’єктивно існує потреба 

комплексного дослідження участі роботодавця у соціальному захисті працівників, 

яке могло б стати основою для реформування галузевого законодавства України у 

цій сфері. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація 

виконана згідно з планом наукової роботи кафедри соціального права Львівського 

національного університету імені Івана Франка в межах теми “Проблеми 

гармонізації законодавства України та ЄС у сфері регулювання соціально-

трудових та екологічних відносин” (номер державної реєстрації 0115U003989). 

Мета і завдання дослідження. Мета дисертації полягає в дослідженні 

актуальних теоретичних та практичних проблем правого статусу роботодавця як 
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суб’єкта соціального захисту працівників та виробленні рекомендацій щодо 

вдосконалення національного законодавства у цій сфері. 

Для досягнення поставленої мети передбачається вирішення таких завдань: 

– розкрити значення та сформулювати поняття соціального захисту 

працівників роботодавцем; 

– з’ясувати юридичні ознаки правого статусу роботодавця як суб’єкта 

соціального захисту працівників; 

– проаналізувати обов’язки роботодавця у процедурі оформлення трудових 

правовідносин в контексті соціального захисту працівників; 

– охарактеризувати обов’язки роботодавця щодо забезпечення належних, 

безпечних i здорових умов праці як елемента соціального захисту працівників; 

– з’ясувати сутність зобов’язання роботодавця щодо належної оплати праці; 

– охарактеризувати законодавчі обов’язки та права роботодавця щодо 

соціального забезпечення працівників; 

– визначити способи участі роботодавця у недержавному соціальному 

страхуванні працівників; 

– проаналізувати участь роботодавця у недержавних нестрахових заходах 

соціального захисту працівників. 

Об’єктом дослідження є трудові правовідносини та правовідносини 

соціального забезпечення. 

Предметом дослідження є правовий статус роботодавця як суб’єкта 

соціального захисту працівників. 

Методи дослідження. У процесі дослідження використано низку методів, 

застосовуваних юридичною наукою, наукою трудового права та права 

соціального забезпечення. Із загальнонаукових методів використовувались, 

насамперед, діалектичний, системно-структурний, історичний, порівняльний та 

метод аналізу і синтезу, а зі спеціально-юридичних методів – формально-

юридичний. 

Методологічною основою дослідження обраний діалектичний метод 

наукового пізнання правових процесів та явищ, який дозволяє виявляти 
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закономірності й тенденції розвитку соціального захисту як складової соціальної 

політики держави та недержавних суб’єктів (розділи 1, 2, 3). За допомогою 

історичного та порівняльного методів досліджено генезис понять: соціальний 

захист, корпоративна соціальна відповідальність, соціальне страхування 

(підрозділи 1.1, 3.2). Порівняльний метод також застосовано для з’ясування 

узгодженості правових норм, які закріплені у різних законодавчих актах та 

регулюють одні й ті ж питання соціального захисту працівників роботодавцем 

(2.1–3.3). Системно-структурний підхід дозволив розкрити юридичні ознаки 

правового статусу роботодавця як суб’єкта соціального захисту працівників 

(підрозділ 1.2). За допомогою методу аналізу та синтезу з’ясовано законодавче 

регулювання забезпечення роботодавцем соціального захисту працівників у 

трудових правовідносинах та правовідносинах соціального забезпечення, 

визначено та охарактеризовано зміст його соціально-захисних обов’язків у цих 

правових відносинах, окреслено характерні риси правозастосовної практики 

(підрозділи 2.1–3.3). Формально-юридичний метод застосовано для 

аргументування пропозицій щодо удосконалення чинного законодавства у цій 

сфері (підрозділи 2.1–3.3). Зазначені методи були використані комплексно, у їх 

взаємозв’язку. 

Теоретичне підґрунтя становлять наукові праці фахівців у галузі теорії 

держави і права, трудового права та права соціального забезпечення. Положення 

та висновки дисертації ґрунтуються на нормах Конституції України, 

законодавчих та підзаконних нормативно-правових актів, які визначають 

правовий статус роботодавця як суб’єкта соціального захисту працівників. 

Інформаційною та емпіричною основою дослідження є рішення Конституційного 

Суду України, правові висновки Верховного Суду, а також узагальнена судова 

практика щодо вирішення спорів у сфері соціального захисту. 

Наукова новизна одержаних результатів. Дисертація є одним із перших 

комплексних наукових досліджень правових проблем здійснення роботодавцем 

соціального захисту працівників.  
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На основі проведеного дослідження здобувачем сформульовано нові наукові 

положення та висновки, які пропонуються до захисту, зокрема: 

Уперше: 

- в контексті захисту соціально-трудових прав осіб, які перебувають у 

прихованих трудових правовідносинах обґрунтовано необхідність законодавчо 

закріпити право працівника на: визнання цивільно-правового правочину про 

виконання робіт удаваним; встановлення факту трудових правовідносин з 

моменту укладення такого правочину; відновлення соціально-трудових гарантій 

за відповідний період; 

- обґрунтовано доцільність запровадження гнучкого механізму квотування 

робочих місць для працевлаштування пільгових категорій громадян. Такі квоти 

повинні визначатись за взаємним погодженням роботодавців і державної служби 

зайнятості з урахуванням: кількості безробітних, зареєстрованих у відповідному 

регіоні, показників пропозиції робочої сили за попередній рік, загальної кількості 

працівників та сфери господарської діяльності роботодавця; 

- запропоновано запровадити в Україні додаткові гарантії отримання 

працівниками заробітної плати у випадку ліквідації роботодавця, оголошення 

його банкрутом, а також тимчасової неплатоспроможності останнього шляхом 

створення Фонду гарантування заробітної плати та закріплення обов’язку 

роботодавця застрахувати неможливість виконання ним зобов’язань із виплати 

заробітної плати; 

- розмежовано професійне навчання працівників як право та обов’язок 

роботодавця. Доведено, що забезпечення професійного навчання є обов’язком 

роботодавця лише у випадках переведення працівника на легшу роботу внаслідок 

тимчасової непрацездатності, у зв’язку з реорганізацією чи виробничою 

необхідністю. 

Удосконалено: 

- пропозиції щодо локального регулювання відносин недержавного 

пенсійного забезпечення працівників. Доведено, що умови створення 

роботодавцем недержавного пенсійного фонду, а також участі його та працівників 
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у недержавних пенсійних програмах можуть визначатися не лише колективним 

договором, а й іншими локальними актами, ухваленими роботодавцем за 

погодженням з профспілкою; 

- правила щодо порядку повідомлення про факти нещасного випадку на 

виробництві чи професійного захворювання. Наголошується на необхідності 

законодавчого закріплення права працівника або членів його сім’ї самостійно 

повідомляти Фонд соціального страхування України про заподіяння шкоди 

здоров’ю особи у випадку відмови роботодавця організувати розслідування 

фактів нещасного випадку на виробництві чи професійного захворювання; 

- пропозиції щодо покладення обов’язку доказування фактів проведення 

атестації робочих місць або відсутності підстав для її проведення, а також 

забезпечення працівників засобами індивідуального захисту та продуктами 

харчування на роботодавця; 

- положення про суб’єктів – засновників недержавного пенсійного фонду. 

Для забезпечення рівних можливостей роботодавців різних організаційно-

правових форм брати участь у соціальному захисті їхніх працівників 

аргументовано доцільність закріплення у Законі України “Про недержавне 

пенсійне забезпечення” права роботодавців – фізичних осіб створювати 

недержавні пенсійні фонди усіх видів або приєднуватися до уже створених; 

- науково-практичні пропозиції про несудові способи забезпечення 

виконання роботодавцем соціально-захисних зобов’язань. Запропоновано на 

законодавчому рівні закріпити відповідальність роботодавця за невиконання 

та/або неналежне виконання ним обов’язків щодо надання працівникам тих видів 

соціального захисту, які визначені локальними актами. Аргументовано 

повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну 

політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, 

застосовувати штраф за такі порушення у позасудовому порядку; 

- критерії класифікації професійного навчання. Воно поділяється залежно 

від: місця проведення; характеру знань, що становлять його предмет; дотримання 

встановленого законодавством порядку та правових наслідків його проведення. 
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Набуло подальшого розвитку: 

- визначення соціального захисту працівників роботодавцем як системи 

заходів, спрямованих на дотримання та здійснення соціальних прав працівників, 

компенсацію та попередження наслідків соціальних ризиків, які вживаються 

роботодавцем у випадках, передбачених законом, та добровільно, з метою 

реалізації державної соціальної політики щодо зайнятості, забезпечення існування 

та розвитку працездатного населення, утримання та відновлення 

висококваліфікованих фахівців, підвищення їхньої мотивації до роботи; 

- наукові висновки про те, що правового статусу суб’єкта соціального 

захисту працівників роботодавець набуває ще до моменту укладення трудового 

договору з працівником;  

- теорія соціальної безпеки трудової діяльності. Обґрунтовано види та зміст 

профілактичних, матеріально-технічних та моніторингових обов’язків 

роботодавця щодо забезпечення належних, безпечних і здорових умов праці; 

- наукові висновки про види неформального професійного навчання, якими, 

на думку автора, є: тренінги, семінари та сертифіковані програми; 

- ідеї вдосконалення практичного застосування концепції недержавних 

нестрахових заходів соціального захисту працівників, які може здійснювати 

роботодавець та стимулювання його участі у цих заходах. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що викладені 

в дисертаційному дослідженні положення, висновки та пропозиції можуть бути 

використані у: 

-науково-дослідній роботі – для подальшого теоретичного вивчення проблем 

соціального захисту працівників за участі роботодавця; 

-правотворчості – у процесі підготовки змін для удосконалення чинного 

законодавства України у сфері соціального захисту працівників роботодавцем 

відповідно до наданих пропозицій; 

-правозастосуванні – роботодавцями з метою виконання своїх обов’язків 

щодо соціального захисту працівників, органами державного нагляду й контролю 
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за дотриманням законодавства про працю, а також судами під час вирішення 

спорів;  

-освітньому процесі у вищих навчальних закладах – під час вивчення та 

викладання навчальних дисциплін “Трудове право”, “Право соціального 

забезпечення” та спецкурсів відповідного спрямування, підготовки робочих 

програм та навчальних планів, підручників, навчальних посібників, методичних 

рекомендацій та курсів лекцій. 

Апробація результатів дисертації. Дисертація виконана на кафедрі 

соціального права Львівського національного університету імені Івана Франка, 

обговорена на її засіданнях, де одержала позитивну оцінку.  

Основні положення наукового дослідження висвітлювалися у доповідях на 

таких науково-практичних конференціях: міжнародних – «Актуальні проблеми 

прав людини, держави та правової системи» (XV-та конф. м. Львів, 2016), 

«Європейська традиція в міжнародному праві: реалізація прав людини» 

(м. Братіслава, 2016), «Соціально-економічні і правові підстави вдосконалення 

трудового законодавства на сучасному етапі» (м. Хмельницький, 2016), 

«Innovative research of legal regulation of public administration» (Lublin, 2017), 

«Актуальні питання удосконалення законодавства про працю та соціальне 

забезпечення» (VII-та конф. м.Харків, 2017), «Становление и развитие трудового 

и социально-обеспечительного законодательства: история, современность, 

перспективы» (VI-тая конф. г. Минск, 2017), «Актуальні проблеми соціального 

права в умовах євроінтеграції (м. Одеса, 2017), «Розвиток трудового права і права 

соціального забезпечення: теорія і практика (VIII-та конф. м. Харків, 2018), 

всеукраїнських – «Правові, економічні та організаційні засади реалізації 

державної політики зайнятості» (м. Львів, 2015), «Проблеми кодифікації 

трудового законодавства України» (м. Київ, 2017), регіональних –«Проблеми 

державотворення і захисту прав людини в Україні» (XXІІІ - та конф. м. Львів, 

2017). 

Публікації. Основні положення та результати дисертації відображені у 

шести статтях, опублікованих у фахових виданнях, дві з них – у наукових 
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виданнях іноземних держав, а також в одинадцяти тезах матеріалів науково-

практичних конференцій. 

Структура та обсяг дисертації зумовлені метою і завданнями дослідження. 

Дисертаційна робота складається зі вступу, трьох розділів, які поділяються на 

вісім підрозділів, висновків та списку використаних джерел. Загальний обсяг 

роботи становить 226 сторінок, з яких основного тексту 174 сторінки. Список 

використаних джерел налічує 379 найменувань. 
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РОЗДІЛ 1 

СУТНІСТЬ ПРАВОВОГО СТАТУСУ РОБОТОДАВЦЯ 

ЯК СУБ’ЄКТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ПРАЦІВНИКІВ 

 

1.1. Поняття та значення соціального захисту працівників роботодавцем 

 

У ст. 3 Конституції України [87] зазначено, що наша держава є соціальною. 

Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека 

визнаються найвищою соціальною цінністю, а забезпечення прав і свобод такої – 

головним обов’язком держави. Тож основною ознакою соціальної держави є 

піклування про громадян. Водночас, головне завдання полягає у створенні 

необхідних політичних, соціально-економічних та духовно-моральних умов і 

організаційно-правових механізмів для забезпечення гідного життя та 

усестороннього розвитку особи. 

Обравши курс на побудову соціальної держави, Україна взяла на себе 

зобов’язання не лише визнати основні соціально-економічні права і свободи 

громадян, а й забезпечити їх реалізацію шляхом створення необхідних умов. Для 

цього вона проводить відповідну соціальну політику. Остання є предметом 

наукових досліджень не лише вчених-правників, а й інших науковців. 

Узагальнюючи існуючі у політичній, соціологічній, економічній та правничій 

науках [15, c. 7-8; 185, c. 12; 375, c. 8] визначення соціальної політики, такою 

вважаємо систему адміністративних, правових, фінансових та інших необхідних 

заходів, спрямованих на забезпечення здійснення проголошених прав та свобод 

громадян з метою задоволення їхніх матеріальних та духовних потреб. Усе 

населення є об’єктом, а його соціальний захист – однією з головних функцій 

соціальної держави. Соціальна держава – це особливий характер взаємозв’язків 

між державою та індивідуумом, а соціальний захист – один з визначальних 

зв’язків, спосіб втілення в життя гасел соціальної державності [119, c. 44]. 

Слово «захист» тлумачиться, зокрема, як 1) оборона, охорона кого-, чого-

небудь від небезпечних дій; 2) заступництво, підтримка [65, c. 274]. 
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Соціальний захист є предметом наукових досліджень представників різних 

наук. Для прикладу, вчена-економіст Р. П. Підлипна визначає його як сукупність 

неприбуткових програм, які ґрунтуються на принципах соціального партнерства 

держави, роботодавців і найманих працівників і їх об’єднань, із метою 

запобігання та подолання бідності, а також допомоги особам, які опинилися на 

межі бідності чи потребують допомоги з огляду на певні обставини та 

реалізуються як на державному рівні, так і приватному завдяки благодійним 

організаціям і неформальній допомозі приватних осіб [145, c. 18]. Схожі висновки 

містяться у працях інших економістів (В. Я. Бідака [15, c. 10-11], Л. М. Клівіденко 

[80, c. 6] тощо). 

Вчений-політолог В. В. Москаленко визначає соціальний захист як 

різнопланову діяльність держави, систему заходів і відповідних інститутів, 

призначених для забезпечення існування людини, підвищення якості її життя та 

перспектив, рівня задоволення соціальних потреб. На відміну від соціального 

забезпечення, він передбачає гарантії щодо оплати праці, охорони праці, здоров’я, 

навколишнього природного середовища та інші заходи, необхідні для 

функціонування держави та нормальної життєдіяльності людини [119, c. 42-43]. 

У науці права соціального забезпечення також існує плюралізм уявлень про 

поняття соціального захисту. Одні вчені вважають його організаційно-правовою 

формою соціального забезпечення [185, c. 234]). Інші (С. М. Прилипко [187, 

с. 340-341], Б. І. Сташків [308, c. 74; 310, c. 40]) – аргументують, що право на 

соціальний захист є процесуальним. Треті – позначають терміном «соціальний 

захист» суспільні відносини щодо матеріального забезпечення осіб у разі 

настання передбачених законами випадків (Н. Б. Болотіна [24, c. 91], Г. C. 

Гончарова, В. В. Жернаков [48, c. 138-139], І. М. Сирота [295, c. 9]). 

Найбільш чисельною є група науковців, які обґрунтовують самостійність 

понять «соціальний захист» та «соціальне забезпечення» і вважають перше з них 

ширшим за змістом, а друге – складовим елементом першого 

(М. М. Клемпарський [79, c. 92], Р. П. Луцький [104, c. 19-20], О. Орловський 

[130, c. 343], О. Т. Панасюк, С. О. Наумець [135, c. 77], П. Д. Пилипенко [185, 
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c. 289, 291], Т. Л. Постригань [180, c. 150-152; 180, c. 13], С. Приходько [192, 

c. 25], Ю. О. Сердюк [285, c. 7], С. М. Синчук [290, c. 32-34]). 

Щодо визначень, то вітчизняні вчені-правники вважають соціальним 

захистом, зокрема: 1) суспільні відносини, що існують у державно організованому 

суспільстві з метою забезпечення достатніх можливостей особи для її всебічного 

розвитку та нормальної життєдіяльності (П. Д. Пилипенко [185, c. 13]); 2) 

діяльність суспільства та держави із забезпечення соціальної рівноваги, системи 

соціальних прав людини (В. П. Мельник [107, c. 155]). 

Узагальнюючи наукові уявлення про поняття соціального захисту, можна 

виділити його головні характерні риси. 

По-перше, соціальним захистом вважається система різнопланових заходів, 

спрямованих на соціальну підтримку населення. Вони вживаються не лише для 

задоволення соціальних потреб людини внаслідок настання соціального ризику, а, 

передусім, з метою створення умов та забезпечення можливостей для всебічного 

розвитку та нормальної життєдіяльності особи. 

По-друге, виникає у соціальній державі: визнає своїм пріоритетом людину, її 

життя та здоров’я. 

По-третє, суб’єктами соціального захисту є все населення держави, а не лише 

ті громадяни, які зазнали впливу соціального ризику. 

По-четверте, реалізація соціально-захисних заходів здійснюється в межах 

суспільних відносин, регулювання яких забезпечується нормами різних галузей 

права (соціального забезпечення, трудового, адміністративного, екологічного, 

податкового). 

Соціальний захист є складним поняттям. У ст. 46 Конституції України [87] 

згадується лише про такий його елемент, як соціальне забезпечення. 

Натомість, галузевій правовій науці відомі декілька підходів до розуміння 

складових соціального захисту. Одні вчені (П. Д. Пилипенко [185, c. 16-17], 

О. А. Снєжко [304, c. 10-12]) зазначають, що окрім соціального забезпечення, 

соціальний захист включає медичну допомогу і медичне страхування, соціальне 

житло, екологічну безпеку, обов’язкову освіту, соціальне партнерство тощо. 
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Н.Б. Болотіна [23, c. 36-38] аргументувала, що Конституція України [87] 

містить низку статей (ст.ст. 17, 46-49, 51-52), які безпосередньо присвячені 

соціальному захисту, а також тих, які містять положення, що є гарантіями 

здійснення громадянами їх прав у сфері соціального захисту. Схожу позицію 

відстоює Р.П. Луцький [104, c. 19-20]. 

Щодо міжнародних нормативно-правових актів, то перше легальне 

визначення права на соціальний захист закріплене у ст. 10 Хартії Співтовариства 

про основні права працівників (Європейський Союз, 1989 р.) [347]. Зокрема, 

зазначено, що кожний працівник у країнах Європейського Союзу має право на 

достатній соціальний захист і залежно від свого статусу і розміру підприємства, 

на якому він працює, користується відповідними соціальними благами відповідно 

до національних нормативних положень. Особи, які не можуть увійти або знову 

вступити на ринок праці й не мають засобів до існування, повинні отримувати 

допомогу з урахуванням особистих обставин. 

Далі різні аспекти соціального захисту конкретизовано у статтях 

Європейської соціальної хартії (переглянутій) [61]. Такими, зокрема, є право на: 

працю, справедливі умови праці, безпечні та здорові умови праці, справедливу 

винагороду, укладення колективних договорів, професійну орієнтацію, 

професійну підготовку, охорону здоров’я, соціальне забезпечення, соціальну та 

медичну допомогу, користування послугами соціальних служб тощо [24, c. 55-56]. 

Конвенція № 102 Міжнародної організації праці «Про мінімальні норми 

соціального забезпечення» [84] і наступні міжнародні трудові норми містять 

дев’ять основних складових соціального захисту: медична допомога, допомога 

внаслідок хвороби, у зв’язку з безробіттям, інвалідністю, народженням дитини, 

сім’ям із дітьми, внаслідок виробничого травматизму і професійного 

захворювання, за віком, у разі втрати годувальника [145, c. 17]. 

Зі змісту вище наведених міжнародних нормативно-правових актів і 

наукових висновків вбачається, що світова спільнота до елементів соціального 

захисту зачисляє всі соціальні права людини: право на працю, на безпечні та 

здорові умові праці, на соціальне забезпечення, охорону здоров’я, освіту тощо. 
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Отже, соціальний захист є багатоелементним явищем, становить систему 

різнопланових заходів, спрямованих на життєзабезпечення громадян, зокрема 

працівників. Це – функція соціальної держави. Реалізація її соціальних завдань 

здійснюється за допомогою соціальних інститутів на різних організаційних 

рівнях, якими можуть бути не лише державні структури [375, c. 16]. Концепція, 

що соціальний захист є лише діяльністю держави, на думку, Н. П. Мокрицької, 

потребує коректування з урахуванням того чинника, що чималу роль у здійсненні 

соціального захисту населення на сучасному етапі відіграють недержавні суб’єкти 

забезпечення, зокрема недержавні соціальні служби [118, c. 50]. 

В умовах ринкової економіки органи місцевого самоврядування, профспілки, 

благодійні та інші недержавні об’єднання, комерційні структури, бізнес, а також 

громадські ініціативи теж виступають суб’єктами соціальної політики. Звідси 

випливає, що роботодавець теж може виступати суб’єктом реалізації соціальної 

політики держави у трудових відносинах. Відповідно, його завдання – 

забезпечити соціальний захист працівників. Водночас, важливо визначити межі 

виконання роботодавцем вказаного обов’язку. 

Головним суб’єктом соціальної політики є держава. Інші – є інститутами 

досягнення поставлених нею цілей і функціонують в рамах, заданих державою; 

вважаються суб’єктами державної соціальної політики лише тією мірою, в якій 

забезпечують окреслені нею соціальні завдання [375, c. 16]. 

Тому власне держава визначає, у якому обсязі роботодавець повинен 

забезпечити працівників соціально-захисними заходами. Для цього вона 

використовує відповідні засоби враховуючи мету та функції соціального захисту. 

А саме – надати кожному можливості вільно розвиватися, реалізувати себе, свої 

здібності, гарантувати дотримання стабільності в суспільстві, соціальної 

солідарності, загального добробуту населення, забезпечивши мінімально 

необхідний життєвий рівень [119, c. 43]. 

Функціями системи соціального захисту, за аргументами І. Д. Чиркіної, є: 1) 

зменшення негативних наслідків бідності шляхом надання короткотермінової 

адресної допомоги бідним верствам населення; 2) запобігання бідності шляхом 
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створення умов для участі громадян у належно оплачуваній продуктивній праці та 

соціальному страхуванні в працездатний період [353, c. 86]. 

Першу з наведених функцій держава реалізовує самостійно через 

уповноважені нею органи. Наприклад, у ст. 4, 11 Закону України «Про державну 

соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» [197] зазначено, що рішення про 

призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям чи про 

відмову в її наданні приймається місцевою державною адміністрацією, а покриття 

витрат на її виплату здійснюється за рахунок субвенцій з державного бюджету до 

місцевих бюджетів. 

Натомість, реалізація другої із зазначених функцій системи соціального 

захисту покладається державою на інших суб’єктів соціальної політики. Так, на 

корпоративному рівні соціальну політику реалізовує роботодавець. Зокрема, 

створення умов для участі осіб у належно оплачуваній продуктивній праці та 

соціальному страхуванні забезпечується шляхом встановлення для роботодавця 

заборон та обов’язків: 

- забезпечити працевлаштування визначених законом категорій осіб 

(громадян передпенсійного віку, інвалідів тощо) відповідно до встановленої квоти 

(ст. 14 Закону України «Про зайнятість населення» [201]); 

- не відмовляти необґрунтовано у прийнятті на роботу за направленням 

Державної служби зайнятості (ч. 1 ст. 22 Кодексу законів про працю України (далі 

– КЗпП України) [81); 

- не допускати до роботи працівників без укладення трудового договору та 

повідомлення відповідного центрального органу виконавчої влади про прийняття 

на роботу в установленому порядку (ч. 3 ст. 24 КЗпП України [81]); 

- виплачувати заробітну плату, не нижче мінімальної (ст. 42 Конституції 

України [87]); 

- сплачувати на користь працівника єдиний внесок на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування (п. 1 ч. 1 ст. 4 Закону України «Про збір та облік 

єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» [209]); 

- створити належні та безпечні умови праці (ч.2 ст. 153 КЗпП України [81]); 
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- забезпечити встановлення юридичних фактів, які є підставою надання 

соціального забезпечення, у законодавчо передбачених випадках (встановлення 

нещасного випадку на виробництві тощо) (ст. 171 КЗпП України [81]); 

- призначати та надавати працівникові види соціального забезпечення, 

передбачені законодавством України (ст. 185 КЗпП України [81] та ін.). 

Отже, першочергово, роботодавець є головним втілювачем державної 

соціальної політики в частині забезпечення гарантій прав працівників та 

мінімальних соціальних стандартів. Він здійснює їхній соціальний захист у 

межах, визначених державою, шляхом виконання обов’язків та дотримання 

заборон, передбачених законодавством, для запобігання бідності, забезпечення 

зайнятості, повноцінного існування та розвитку працездатного населення. 

Водночас, роботодавець забезпечує соціальний захист працівників не лише 

тому, що цього вимагає держава. Останніми роками роботодавці пропонують 

додаткове соціальне забезпечення, зокрема: недержавне пенсійне забезпечення, 

добровільне медичне страхування, додаткові відпустки, професійне навчання 

тощо. Відтак, цікавим є визначити спонукальні причини здійснення роботодавцем 

заходів із соціального захисту працівників. 

Т. І. Богданова, досліджуючи соціальну політику сучасного підприємства, 

виокремила такі з них: 

- традиції «планової економіки»: через низький рівень державних соціальних 

благ роботодавці намагалися забезпечити працівникам необхідний соціальний 

захист коштом підприємства; 

- заходи соціального забезпечення націлені об’єднувати працівників одного 

роботодавця на соціальній основі, а також сприяють йому вигідно виділитися на 

зовнішньому ринку праці; 

- зміцнення зв’язку працівників з підприємством, що досягається шляхом 

забезпечення, наприклад, робочим одягом, харчуванням тощо [19, c. 26]. 

На нашу думку, кожна з перелічених причин не є реальною спонукою 

роботодавця до соціального захисту працівників, а лише її зовнішнім проявом. 
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Аналізуючи міжгалузеву літературу, виділяємо такі дві головні причини. 

Перша зводиться до того, що саме працівники є головним ресурсом, який 

забезпечує ефективне функціонування та прибутковість будь-якого підприємства 

незалежно від його профілю та сфери діяльності. 

Змінюються акценти – головну роль відіграють не засоби виробництва, а 

людина, яка здатна креативно мислити, знаходити нетрадиційні рішення для 

вирішення повсякденних завдань бізнесу. Для керівництва суб’єктів 

підприємництва стає очевидним, що ефективне використання новітнього 

обладнання, впроваджених нових технологій, стратегій просування і продажу 

продуктів чи послуг не можливе без урахування людського фактору. Для 

успішного функціонування бізнесу необхідні кваліфіковані кадри, управлінці, 

здатні грамотно керувати виробничим процесом. 

Вирішення завдань, які постають перед роботодавцем, залежить від 

працівників, спонукальним важелем яких до виконання стратегічних завдань 

підприємства є мотивація [22, c. 171]. Вона є причиною поведінки персоналу, 

ключовим моментом в його управлінні [139]. 

Отже, кожен роботодавець, який стратегічно націлений на 

конкурентоздатність, стрімкий розвиток та процвітання його підприємства, перш 

за все, повинен дбати про своїх працівників – їхню ефективність та 

продуктивність. Для того, щоб підвищити професійну зацікавленість персоналу у 

досягненні підприємницьких цілей, він має розуміти, що саме мотивує їх. 

Мотивація є одним із ключових об’єктів дослідження у теорії управління 

персоналом (В. С. Бойченко [22, c. 171], Н. О. Перевозчикова, Ю. І. Котова [139], 

О. О. Гетьман [42, c. 279-283]). 

Мотивація ґрунтується на двох категоріях: потреби – відчуття фізіологічної 

або психологічної нестачі чого-небудь і винагороди – те, що має цінність для 

людини. Потреби, своєю чергою, поділяються на первинні (фізіологічні) і 

вторинні (психологічні), винагороди – внутрішні і зовнішні [139]. Потреби 

породжують у свідомості людини інтерес, а він – мотиви. Останні зумовлюють її 
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відповідну поведінку, спонукають до вчинків задля досягнення особистих цілей 

[139]. 

Таким чином, розуміючи потреби працівників та усвідомлюючи адекватний 

характер винагороди в конкретній ситуації, роботодавець може ефективно 

стимулювати їх до досягнення підприємницької мети. 

Економічна ситуація та технологічний розвиток зумовлюють зміну потреб 

людей. До прикладу, дефіцит Пенсійного фонду України та незавершеність 

пенсійної реформи і, водночас, бажання отримати гідне матеріальне забезпечення 

у старості формують необхідність участі у системі недержавного пенсійного 

забезпечення. Впровадження новітніх технологій, інтеграція європейської 

культури ведення бізнесу – потребу професійного навчання. 

Витрати на соціальні потреби (освіта, житло, відпочинок, соціальний захист 

працівника) є складовою вартості робочої сили [376, c. 3]. Відповідно, чим більше 

кваліфікований працівник, тим вищі вимоги до задоволення потреб. Останні 

забезпечуються винагородою. За характером впливу на працівника вона може 

бути позитивною (стимулювання) та негативною (дестимулювання); за джерелом 

походження – зовнішньою (не пов’язана зі сферою діяльності працівника) і 

внутрішньою (за виконувані обов’язки); за формою – матеріальною (грошовою) і 

нематеріальною (негрошовою) [42, c. 279]. 

Очевидно, роботодавцеві доречно заохочувати своїх працівників позитивною 

винагородою. Традиційно, підвищенням заробітної плати. Проте, грошова 

мотивація не є ефективною, оскільки за своєю природою є «ненаситною»: людина 

швидко звикає до нового, більш високого розміру заробітної плати. Нещодавно 

збільшений розмір зарплати дуже скоро стає звичним для працівника і миттєво 

втрачає свою спонукальну силу до високої робочої віддачі. Тому актуальними 

стають додаткові негрошові види соціального захисту, які визначаються з 

урахуванням конкретних потреб працівників: сплата внесків на недержавне 

пенсійне страхування тощо. 

Отже, підсумовуючи, першою причиною є намір роботодавця утримати 

висококваліфікованих працівників. Це забезпечується позитивною винагородою – 
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додатковим, особистісно орієнтованим соціальним захистом на основі вивчення 

їхніх потреб. 

Іншою причиною є прагнення роботодавця бути соціально відповідальним. 

Для забезпечення стійкого розвитку соціальна відповідальність бізнес-організацій 

має таке ж вагоме значення, як і розвинута економічна інфраструктура, політична 

стабільність або реалізація проектів інноваційного розвитку [83]. Адже такі 

організації є не лише звичайною економічною цілісністю; вони складають основу 

соціуму; є базовою одиницею економічної діяльності, де проходить трудове 

життя людини [97, c. 16]; у них переплетені важливі економічні, екологічні, 

соціальні, політичні інтереси, мотиви і прагнення [83]. Відтак, працівники такої 

організації, а також усі органи та особи, які її оточують (органи влади, 

постачальники, споживачі тощо), сподіваються не лише на економічно 

відповідальні дії такої організації, а й на участь у розв’язанні важливих 

екологічних, соціальних та інших проблем. 

Поняття корпоративної соціальної відповідальності є складним, що 

підтверджується відсутністю уніфікованого визначення. У словниках цей термін 

тлумачиться як соціальний інститут, тобто сукупність норм, приписів і вимог, 

пов’язаних з певною організаційною структурою, за допомогою яких суспільство 

контролює і регулює діяльність людей в найбільш важливих сферах суспільного 

життя [45]. У документах Європейської Комісії – як концепцію, яка відображає 

добровільне рішення компаній брати участь у покращенні життя суспільства та 

захисті довкілля» [11, c. 21]. 

Представники економічних та правових наук пропонують такі визначення 

досліджуваного поняття. Це: 

- властивість суб’єкта, яка виражається в його готовності та здатності 

передбачати і відповідати за наслідки своєї діяльності (або бездіяльності) 

(І. Лебедєв [97, c. 15); 

- відповідальність суб’єктів, які приймають бізнес-рішення, перед тими, на 

кого ці рішення впливають прямо чи опосередковано; це імплементований у 

корпоративне управління певний тип соціальних зобов’язань (здебільшого 
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добровільних) перед працівниками, партнерами, державою, інститутами 

громадянського суспільства та суспільством у цілому (А. М. Колот [83]); 

- добровільний вклад бізнесу у розвиток суспільства у соціальній, 

економічній та екологічній сферах, прямо пов'язаний з основною діяльністю 

компанії та такий, що виходить за межі визначеного законом мінімуму 

(Ю. Є. Благова [17, c. 55]). 

Соціально відповідальним не може бути визнаний той суб’єкт, який виконує 

встановлені законодавством обов’язки. Це риса законослухняного громадянина чи 

організації. Зміст корпоративної соціальної відповідальності формують соціальні 

заходи, які здійснюються суб’єктом добровільно, виходять за межі встановлених 

законом загальнообов’язкових правил поведінки. 

Для поглибленого розуміння корпоративної соціальної відповідальності 

доцільно з’ясувати сутність кожного окремого слова: «відповідальність», 

«корпоративний» та «соціальний». 

Слово «відповідальність» тлумачиться як покладений на когось або взятий на 

себе обов'язок відповідати за певну ділянку роботи, справу, за чиїсь дії, вчинки, 

слова [303, c. 620]. У правовій науці юридичною відповідальністю вважається 

передбачений нормативно-правовими приписами обов’язок правопорушника 

перенести негативні юридичні наслідки за вчинення правопорушення [103, 

c. 321]. 

Проте у концепції «корпоративної соціальної відповідальності» цей термін 

має «не чисто юридичне значення». Це – категорія і етики, і права, котра 

відображає особливе соціальне і морально-правове ставлення людини або іншого 

суб’єкта, наприклад організації, до іншої людини або спільноти, певного 

інституту або суспільства в цілому. Відповідальність, з одного боку, це 

залежність від когось або чогось, а з другого – здатність, готовність до виконання 

морально-духового обов’язку і правових норм [83]. 

Прикметник «корпоративний» використовується у концепції «корпоративна 

соціальна відповідальність» для позначення різновиду колективної 

відповідальності за дії, які були вчинені індивідами, але зумовлені їхньою 
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приналежністю до організацій, від імені й за дорученням якої вони діяли. 

«Корпоративна» у такому контексті розуміється як «організаційна» [97, c. 15]. 

Тобто термін «корпоративний» вказує на суб’єкта, який забезпечує реалізацію 

корпоративної соціальної відповідальності, – роботодавця. 

Cлово «соціальний» допомагає окреслити сферу (межі) цього виду 

відповідальності.  

Х. Гордон Фітч (70-і роки ХХ ст.) зазначив, що соціальна відповідальність – 

це спроба вирішити соціальні проблеми, які повністю або частково спричинені 

діяльністю компаній [3]. 

Однак, на думку інших науковців, сфера корпоративної соціальної 

відповідальності є значно ширшою. Так, Д. Баюрда вважає, що вона охоплює не 

лише соціальну, а й економічну та екологічну сфери [11, c. 21]. Вчений зазначає, 

що її сферу можна окреслити визначивши функції корпоративної соціальної 

політики. Такими є: 1) відповідальність компанії перед усіма групами акціонерів 

та зацікавленими особами; 2) створення привабливих робочих місць, виплата 

«білої» зарплати (кращий роботодавець); 3) виробництво якісних товарів та 

надання якісних послуг; запровадження міжнародної системи управління якістю; 

4) добросовісна сплата податків, відсотків за кредитами та корпоративними 

облігаціями; 5) дотримання норм антимонопольного законодавства; 6) стандартів 

у сфері екології, запровадження міжнародних стандартів і системи екологічного 

менеджменту [21, c. 22]. 

І. Лебедєв також аргументує, що соціальна відповідальність – це не лише про 

таку у соціальній сфері, а й загальна відповідальність перед соціумом в цілому (в 

особі його суб’єктів), що охоплює політичну, економічну, юридичну, моральну 

тощо. Соціально відповідальна поведінка передбачає не тільки усвідомлення 

суб’єктом всієї повноти вимог, що ставляться до нього суспільством, державою, 

іншими учасниками, а й виконання цих вимог [97, c. 15]. 

Отже, узагальнюючи наукові висновки та сформовані світовою практикою 

уявлення про корпоративну соціальну відповідальність, можна запропонувати 

таке її визначення. Це – усвідомлена соціальна позиція роботодавця, спрямована 
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на сталий розвиток суспільства та охоплює готовність добровільно взяти на себе 

обов’язки щодо задоволення соціальних, економічних та інших важливих потреб 

внутрішніх (працівників) і зовнішніх (акціонерів, споживачів тощо) зацікавлених 

осіб та суспільства в цілому понад встановлені законом норми, їх сумлінне 

виконання та готовність зазнати негативних наслідків їх невиконання. 

Корпоративна соціальна відповідальність є складним явищем. Вона містить 

різні сфери (економічну, екологічну тощо), у яких підприємство (товариство 

тощо) як дійсний чи потенційний роботодавець може здійснювати діяльність, 

спрямовану на вирішення різного роду проблем необмеженого кола осіб 

(працівників чи інших зацікавлених сторін). Реалізація заходів соціального 

захисту є лише її складовим елементом. 

Щодо кола осіб, на яких, перш за все, повинні бути націлені соціально-

захисні заходи роботодавця, то вчені-економісти бачать такими працівників. 

Науковці аргументують, що заходи і нормативи соціального захисту мають 

першорядне значення у сфері праці та зайнятості, оскільки самореалізація і 

соціалізація особистості здійснюються переважно через трудову діяльність, а 

втрата можливості працювати є вагомим соціальним ризиком як для особи, так і 

для суспільства загалом. На підприємствах функції соціального захисту 

працівників повинні втілюватися у системі законодавчо обов’язкових норм та 

гарантій, а також у заходах корпоративної соціальної відповідальності [66, c. 114-

115]. 

У теорії соціально-захисні заходи такої відповідальності поділяють на 

реактивні (зумовлені зовнішніми обставинами) та проактивні (визначені цілями 

організації, певним набором внутрішніх правил [66, c. 115]. 

Ознакою реактивних заходів соціального захисту є екстреність, 

безальтернативність, спонтанність [66, c. 115]. Тобто вони спрямовані на 

подолання (пом’якшення) наслідків соціальних ризиків. Такими можна вважати 

надання роботодавцем матеріальної допомоги працівникам на лікування тощо. 
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В. П. Звонар зазначає, що ознаками проактивного соціального захисту є 

стратегічність, плановість, контрольованість (не всі соціальні ризики можна 

попередити, однак бути готовими до них – це і є проактивність) [66, c. 115]. 

Впродовж трудової діяльності фізична та інтелектуальна форма людського 

організму погіршуються, працівники можуть отримувати певні захворювання чи 

погіршення стану здоров’я. Тому роботодавець, який бажає підтримувати 

працездатність своїх працівників, прагне бути соціально відповідальним, повинен 

вживати заходів соціального характеру, спрямованих на попередження настання 

соціальних ризиків, тобто проактивних. Такими, зокрема, є забезпечення 

відвідування спортивного залу, басейну, проведення профілактичних медичних 

оглядів, вітамінізація тощо. 

Отже, узагальнюючи, другою причиною соціального захисту працівників 

роботодавцем є його бажання бути соціально відповідальним. Він піклується про 

життя та здоров’я працівників, а також здатний передбачати і готовий відповідати 

перед ними за наслідки своєї господарської діяльності. Тому забезпечує їхній 

додатковий соціальний захист не лише з метою компенсації, а, перш за все, задля 

попередження наслідків соціальних ризиків. 

Таким чином, підсумовуючи проведене дослідження, соціальний захист 

працівників роботодавцем – це система заходів, спрямованих на дотримання та 

здійснення соціальних прав працівників, компенсацію та попередження наслідків 

соціальних ризиків, які вживаються роботодавцем у випадках, передбачених 

законом, та добровільно, з метою реалізації державної соціальної політики щодо 

зайнятості, забезпечення існування та розвитку працездатного населення, 

утримання та відновлення висококваліфікованих кадрів, підвищення їхньої 

мотивації до роботи. 

Перелічені вище соціально-захисні заходи в сукупності формують 

соціальний пакет. Його поняття та структуру досліджували вчені-економісти 

В. С. Бойченко [22, c. 171-174], І. Новак [128, c. 115-120], а також вчені-правники 

С. М. Синчук [291, c. 363-367], О. В. Тищенко [335, c. 103], М. О. Юрков [370, 

c. 11-18] та інші. 



 

 

37 

Узагальнюючи наукові висновки, соціальним пакетом вважається сукупність 

соціальних гарантій, пільг, привілеїв, заохочень, які надаються працівникам 

згідно з законодавством, а також додаткові матеріальні блага, які забезпечуються 

роботодавцем за його ініціативою. 

Проаналізувавши Закон України «Про оплату праці» [214], Інструкцію зі 

статистки заробітної плати [73], робимо висновок, що соціальний пакет формують 

соціально-захисні заходи, які є структурною частиною заробітної плати, а також 

які не належать до фонду оплати праці; можуть надаватися роботодавцем 

працівникам за рахунок його чистого прибутку, не передбачені законодавчими 

актами та провадяться понад встановлені норми. 

Залежно від функції він поділяється на: базовий (або обов’язковий) та 

мотиваційний (або стимулюючий) [128, c. 116]. Базовий соціальний пакет має у 

своєму складі: забезпечення умов праці, передбачених законодавством про 

працю; загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Мотиваційний 

(стимулюючий) – це соціально-захисні заходи, які надаються роботодавцем з 

метою компенсації понесених працівником витрат або його стимулу до виконання 

покладених завдань [128, с. 116; 246]. 

Мотиваційний соціальний пакет охоплює компенсаційний та конкурентний. 

В рамках першого працівникові відшкодовуються його особисті витрати, 

пов’язані з виконанням посадових обов'язків. 

Конкурентний соціальний пакет складається із соціально-захисних заходів, 

які роботодавець надає з власної ініціативи понад законодавчі гарантії: пільгове 

чи безкоштовне харчування, добровільне медичне страхування, оплату 

спортивних заходів, надання корпоративного автомобіля, пільгові путівки. 

Аналіз конкурентного соціального пакету українських роботодавців 

(ТОВ «Софтсерв-Україна» [1], ПрАТ «Делойт енд Туш Юск» [2], 

ПАТ «Запоріжсталь» [137], ПАТ КБ «ПриватБанк» [138]) дозволяє зробити 

наступні висновки про його особливості. По-перше, він є інструментом 

довгострокового стимулювання працівників до роботи; завдяки йому 

роботодавець є конкурентоздатним на ринку праці, залучає кращих фахівців у 
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галузі та мінімізує відтік кваліфікованих кадрів. По-друге, забезпечує додатковий, 

особистісно орієнтований соціальний захист працівників з метою попередження 

наслідків соціальних ризиків. По-третє, є результатом креативних рішень 

роботодавця щодо стимулювання працівників; сформований з дієвих практично 

перевірених соціально-захисних заходів і, як наслідок, є головним джерелом 

реформування пострадянського трудового та соціально-захисного законодавства. 

Прикладом можуть слугувати новели правового регулювання відпусток у проекті 

Трудового кодексу [235]: збільшення тривалості щорічної основної відпустки до 

28-ми календарних днів (ст. 173), встановлення роботодавцем заохочувальних 

відпусток за сумлінне виконання трудових обов’язків, тривалу добросовісну 

працю та з інших підстав (ст. 190) тощо. 

 

1.2. Юридичні ознаки правового статусу роботодавця як суб’єкта соціального 

захисту працівників 

 

Роботодавець відіграє ключову роль у здійсненні соціального захисту 

працівників. Він забезпечує дотримання встановлених законом правил 

працевлаштування, умов праці, мінімальних соціальних стандартів в частині 

оплати праці, робочого часу, часу відпочинку, формування підстав та розміру 

майбутніх виплат із системи соціального страхування.  

Отже, від того, на скільки у державі будуть створені умови для ефективного 

функціонування роботодавців, чітко визначено його правовий статус, значною 

мірою залежить те, наскільки ефективно буде забезпечений соціальний захист 

працівників. 

Відтак, об’єктом нашого наукового інтересу є характерні риси правового 

статусу роботодавця як суб’єкта соціального захисту працівників. 

У правовій науці міститься чимало наукових висновків, присвячених 

окремим аспектам вжиття соціально-захисних заходів щодо осіб, які працюють за 

трудовим договором. Для прикладу, гарантії реалізації соціальних прав 

працівників досліджували В.Я. Бурак [31, c. 3-15], В.Л. Костюк [89], 
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О.А. Ситницька [297, c. 3-18]. Порядок надання соціального забезпечення коштом 

роботодавця аналізували Д.В. Божко [21, c. 4-20], С.М. Синчук [289, c. 194-197], 

В.Л. Стрепко [316, c. 2-16], забезпечення виконання зобов’язань за трудовим 

договором вивчав В. В. Волинець [39, c. 3-14] та інші. 

Водночас, розгляд наведених вище наукових праць не дозволяє 

сформулювати вичерпні висновки про характерні риси правового статусу 

роботодавця як суб’єкта соціального захисту працівників. 

Теоретичною основою даного дослідження є вчення про поняття, структуру 

та види правового статусу особи. Наукову спадщину формують, зокрема, 

висновки вчених Л.А. Луць [103, c. 131-153], П.М. Рабіновича [241, c. 84] тощо.  

Узагальнюючи їх, надалі правовим статусом особи вважатимемо сукупність 

суб’єктивних прав та юридичних обов’язків суб’єкта права, закріплених у 

відповідних джерелах права та гарантованих державою. 

Перед дослідженням юридичних ознак правового статусу роботодавця 

доречно з’ясувати, за ким саме правові норми визнають здатність бути носієм 

суб’єктивних прав та юридичних обов’язків щодо соціального захисту 

працівників. 

Визначення поняття «роботодавець» міститься у низці законів (Законах 

України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» [229], «Про 

порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» [222], «Про 

охорону праці» [218], «Про недержавне пенсійне забезпечення» [213], «Про 

організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності» [216]), а 

також у проекті Трудового кодексу України [235] (ч. 1 ст. 22). 

Вченими галузевої правової науки (П. Д. Пилипенко [338, c. 87], Д. І. Сіроха 

[301, c. 13]) теж сформульовано дефініції цього терміна. 

Аналізуючи пропоновані визначення, можна підсумувати, що роботодавцем 

вважається: 1) юридична особа, її відокремлений підрозділ, а також фізична 

особа; 2) має трудову правосуб’єктність; 3) використовує працю лише фізичних 

осіб; 4) винятково на підставі трудового договору. 
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Підтримуємо аргументи П. Д. Пилипенка [338, c. 87] та О. Г. Середи [286] 

про недоцільність використання терміна «власник підприємства, установи, 

організації» для формулювання визначення роботодавця. 

Окремо, варто обґрунтувати недоречність використання у законодавстві 

поняття «наймана праця» для визначення роботодавця [229; 218]. Прикметник 

«найманий» тлумачиться, зокрема, як такий: 1) що здійснюється на основі найму; 

2) який найнявся на роботу; 3) що узятий у найм, не власний [303, c. 97]. Своєю 

чергою, найм є різновидом цивільних договорів (Глава 58 Цивільного кодексу 

України [350]) та в правовому полі виступає синонімом терміна «оренда». 

Оскільки трудові відносини виникають між роботодавцем та фізичною особою на 

підставі трудового договору, то прикметник «найманий» недоречно 

використовувати; за змістом він не відповідає характеру зв’язку між зазначеними 

суб’єктами. 

Чинні правові норми визначають, що не лише дійсний роботодавець є 

здатним набувати суб’єктивних прав та нести юридичні обов’язки суб’єкта 

соціального захисту працівників. 

Нами аргументовано, що він (роботодавець) вживає соціально-захисних 

заходів компенсаційного та превентивного характеру. Суть перших полягає у 

покритті або зменшенні негативних наслідків настання соціальних ризиків. 

Компенсаційним соціально-захисним заходом є оплата роботодавцем перших 

п’яти днів тимчасової непрацездатності внаслідок нещасного випадку на 

виробництві чи професійного захворювання [200]. Іншим прикладом є здійснення 

ним доплати до пенсій колишніх працівників [219], оскільки вжиття такого заходу 

також спрямоване на компенсацію наслідків настання соціального ризику 

старості. В останньому випадку цей юридичний обов’язок щодо соціального 

захисту пенсіонера виникає у його «колишнього» роботодавця. 

Превентивні соціально-захисні заходи є похідними від його статусу як 

суб’єкта реалізації соціальної політики держави (наприклад, забезпечення 

зайнятості певних категорій осіб, визначених законом [201]), або від соціально 

відповідального становища роботодавця (забезпечення додаткового пенсійного 
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забезпечення працівників тощо [213]) і здійснюються ним з метою попередження 

настання наслідків соціальних ризиків. У першому з наведених випадків 

суб’єктивні права та юридичні обов’язки суб’єкта соціального захисту виникають 

у потенційного роботодавця. Тобто того, який відповідно до закону зобов’язаний 

забезпечити зайнятість працездатного населення як учасник реалізації державної 

соціальної політики. 

Отже, особливістю правового статусу роботодавця є те, що відповідні 

суб’єктивні права та юридичні обов’язки виникають у нього не лише щодо 

здійснення соціального захисту працівника, з яким він перебуває у трудових 

правовідносинах, а й фізичної особи, щодо якої він повинен вжити соціально-

захисних заходів в рамках реалізації соціальної політики держави щодо 

зайнятості, забезпечення існування та відновлення працездатного населення. 

Елементи правового статусу особи встановлюються у правових нормах [46, 

c. 56]. 

Дослідивши наукову літературу [103, c. 131-153; 185, c. 109-125; 241, c. 84] та 

нормативно-правові акти України [81; 87; 200; 201; 209; 213], вважаємо доцільним 

виділити наступні характерні риси упорядкування правового статусу роботодавця 

як суб’єкта соціального захисту працівників. 

Перша – суб’єктивні права та юридичні обов’язки щодо здійснення 

соціально-захисних заходів встановлюються нормами трудового права та права 

соціального забезпечення. Передусім, такими є норми КЗпП України [81], у яких 

чимало приписів стосуються соціального захисту працівників роботодавцем. 

Зокрема, статтями КЗпП України [81] визначено: обов’язок роботодавця не 

допускати працівника до роботи без укладення трудового договору, повідомити 

центральний орган виконавчої влади з питань забезпечення формування та 

реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника 

на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України (ч. 4 ст. 24); 

забезпечити працівникові безпечні та нешкідливі умови праці (ст. 153); 

виплачувати заробітну платну не нижче мінімальної, яка є державною соціальною 
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гарантією (ч. 4 ст. 94); право роботодавця власним коштом передбачати додаткові 

порівняно з законодавством трудові і соціально-побутові пільги (ст. 9-1) тощо. 

Зі змісту ст. 46 Конституції України [87] робимо висновок, що соціальний 

захист містить соціальне забезпечення громадян у разі повної, часткової або 

тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних 

від них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом. 

Це право гарантується загальнообов’язковим державним соціальним 

страхуванням коштом страхових внесків громадян, підприємств, установ і 

організацій, а також бюджетних та інших джерел соціального забезпечення; 

створенням мережі державних, комунальних, приватних закладів для догляду за 

непрацездатними. 

Роботодавець як суб’єкт реалізації заходів соціального захисту, зокрема: 

- забезпечує формування страхового стажу працівника, що зумовлює його 

право на соціальне забезпечення у випадку настання соціального страхового 

ризику (досягнення пенсійного віку, тимчасової непрацездатності тощо): сплачує 

на користь працівника єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування (ч. 1 ст. 4 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування» [209]); 

- оплачує власним коштом перші п’ять днів тимчасової непрацездатності 

працівника внаслідок загального захворювання (абз. 2 ч. 2 ст. 22 Закону України 

«Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» [200]), чи внаслідок 

нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання (ч. 3 ст. 42 

Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» 

[200]); 

- за висновком ЛКК або МСЕК для забезпечення відновлення професійної 

працездатності працівника після настання нещасного випадку або професійного 

захворювання тимчасово переводить працівника на визначений строк на легшу, 

нижчеоплачувану роботу зі збереженням середньомісячного заробітку (ст. 39 

Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» 

[200]); 
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 - надає працівникам соціальні послуги, пов’язані із працевлаштуванням: 

організовує для безробітних роботи, що є тимчасовими, шляхом укладення з ними 

строкових трудових договорів (ч. 8 ст. 31 Закону України «Про зайнятість 

населення» [201]); організовує для працівників професійне навчання, 

перепідготовку та підвищення кваліфікації (ст. 34 Закону України «Про 

зайнятість населення» [201]); 

- здійснює додаткове соціальне забезпечення працівників: укладає на користь 

працівника пенсійний контракт та сплачує внески до корпоративних чи 

професійних недержавних пенсійних фондів з метою отримання останнім 

недержавного пенсійного забезпечення (ст. 7, 55 Закону України «Про 

недержавне пенсійне забезпечення» [213]); укладає на користь працівників 

договори страхування життя, страхування від нещасного випадку та 

добровільного медичного страхування (ст. 6 Закону України «Про страхування» 

[231]) та ін. [328, с. 92-93] 

Наведені вище законодавчі акти є частиною законодавства у сфері 

соціального забезпечення [185, c. 109-125]. Відповідно, суб’єктивні права та 

юридичні обов’язки роботодавця як суб’єкта соціального захисту працівників 

(порядок його участі у формуванні їхнього страхового стажу, надання їм 

перелічених вище соціальних виплат та послуг в обов’язковому чи добровільному 

порядку) встановлюються нормами права соціального забезпечення. 

Отже, підсумовуємо: правовий статус роботодавця як суб’єкта соціального 

захисту працівників визначається нормами трудового права та права соціального 

забезпечення. 

Друга особливість – поєднання централізованого та децентралізованого 

встановлення суб’єктивних прав та юридичних обов’язків досліджуваного 

суб’єкта, якому властиве:  

1) здебільшого централізоване визначення зобов’язань роботодавця щодо 

дотримання підстав, стандартів та гарантій реалізації працівниками права на 

соціальний захист. Зазначена ознака випливає із п. 1 ч. 1 ст. 92 Конституції 

України [87], відповідно до якого вони (стандарти тощо) визначаються виключно 
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законами. Зокрема, ч. 4, 5 ст. 95 КЗпП України [81] закріплено, що мінімальна 

заробітна плата є державною соціальною гарантією, обов’язковою на всій 

території України для усіх осіб, які використовують працю працівників, за будь-

якою системою оплати праці; її розмір не може бути нижчим від розміру 

прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Згідно з ч. 2 ст. 22 Закону України 

«Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» [200] оплата перших 

п’яти днів тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не 

пов’язаної з нещасним випадком на виробництві, здійснюється коштом 

роботодавця; 

2) централізоване встановлення соціально-захисних суб’єктивних прав та 

юридичних обов’язків роботодавця здійснюється переважно за допомогою 

правових норм, закріплених у законах: КЗпП України [81], «Про оплату праці» 

[214], «Про колективні договори і угоди» [211], «Про загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування» [200], «Про загальнообов’язкове державне 

пенсійне страхування» [199], «Про страхування» [231] та ін. 

Загальна теорія права визнає, що реалізація права (правової норми) може 

відбуватися у різних формах. Дотримання є однією з таких і означає пасивне 

поводження суб’єктів права, що полягає в нездійсненні ними заборонених 

нормами дій [242]. 

Особливістю правового статусу роботодавця як суб’єкта соціального захисту 

працівників є те, що норми-заборони закріплені переважно у законах. Зокрема, 

ст. 174 КЗпП України [81] визначено роботи, на яких забороняється застосування 

праці жінок; ст. 190 цього акту – роботи, на яких забороняється застосування 

праці осіб молодше вісімнадцяти років. 

Поняття «реалізація» є похідним від «реалізувати» і тлумачиться як 

«здійснювати, робити реальним, втілювати що-небудь у життя» [303, c. 395]. 

Тобто передбачає активну поведінку суб’єкта права і трансформується у такі 

форми реалізації правових норм, як використання та виконання. 

Характерною рисою соціально-захисних прав та обов’язків роботодавця, які 

можна «використати» або «виконати», є те, що правові норми, що їх закріплюють, 
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також містяться у галузевих законах [328, с. 93]. Зокрема, зі змісту ч. 4 ст. 24 

КЗпП України [81] випливає, що роботодавець зобов’язаний «виконати» норму 

права щодо недопущення працівника до здійснення трудової діяльності без 

укладення трудового договору та повідомлення компетентного органу про його 

прийняття на роботу. А з положення ч. 2 ст. 22 Закону України «Про 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування» [200] вбачається, що саме 

він оплачує працівникові перші п’ять днів тимчасової непрацездатності. До того 

ж роботодавець зобов’язаний сплачувати на користь кожного свого працівника 

єдиний соціальний внесок (п. 1. ч. 1 ст. 4 Закону України «Про збір та облік 

єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» [209]). 

Натомість, здійснення соціального захисту іншими суб’єктами регулюється 

нормами права, що закріплені також у підзаконних нормативно-правових актах 

[156]. 

Отже, правовий статус роботодавця як суб’єкта соціального захисту 

працівників встановлюється правовими нормами, які закріплені переважно у 

законах, оскільки його суб’єктивні права та юридичні обов’язки, а також порядок 

їх реалізації визначені законами; 

3) переважно локальне (децентралізоване), зокрема договірне, регулювання 

суб’єктивних прав та юридичних обов’язків роботодавця щодо забезпечення 

додаткового соціального захисту працівників. 

С. С. Алексєєв обґрунтовував, що децентралізоване (диспозитивне) 

регулювання правовими нормами визначається знизу, на його хід і процес 

впливає активність учасників суспільних відносин, їх правомірні дії є 

індивідуальними, «автономним» джерелом юридичної енергії, і відповідно до 

цього стан суб’єктів характеризується відносинами координації, наданням 

конституційного юридичного значення їх правомірній поведінці [6, c. 565]. 

Р. І. Кондратьєв аргументував, що локальне правове регулювання (у 

співвідношенні із централізованим) має вторинне значення, можливість його 

застосування, зазвичай, передбачена законодавством [85, c. 16]. Дія локальних 

правових норм здебільшого обмежена рамками окремих підприємств, установ, 
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організацій, вони поширюються на працівників лише конкретного трудового 

колективу [294, c. 56]. 

Проаналізувавши запропоновані вченими [16, c. 75-78; 101, c. 297-301; 190, 

c. 8; 360, c. 306; 379, c. 131-137; 294, c. 56; 370, c. 6; 378, с. 17-18] риси локального 

правового регулювання, а також чинне законодавство, робимо такі висновки щодо 

особливостей закріплення у локальних нормах правового статусу роботодавця як 

суб’єкта соціального захисту працівників: 

- його соціально-захисні права та обов’язки встановлюються як у 

нормативних актах роботодавця (положенні про преміювання, політиці 

соціального захисту працівників, наказі про надання додаткової відпустки 

працівникові для оздоровлення тощо), так і в договорах (трудовому та 

колективному). Зокрема, зі змісту ч. 8 ст. 31 Закону України «Про зайнятість 

населення» [201] робимо висновок, що з метою додаткового стимулювання 

мотивації до праці та матеріальної підтримки безробітних та інших категорій осіб 

роботодавець організовує для них роботи, які носять тимчасовий характер, на 

підставі видачі ним відповідного наказу (розпорядження). У трудовому договорі 

зазначається, зокрема, обов’язок роботодавця виплачувати працівникові заробітну 

плату у погодженому розмірі [81]. Їхні взаємні зобов’язання щодо регулювання 

соціально-економічних питань також встановлюються у колективному договорі 

(ч. 2 ст. 7 Закону України «Про колективні договори і угоди» [211]); 

- саме роботодавець є домінуючим суб’єктом прийняття локальних правових 

норм, що закріплюють його суб’єктивні права та обов’язки як забезпечувача 

соціального захисту працівників. Він є або стороною трудового чи колективного 

договору, або самостійно видає документи (накази, розпорядження, політики, 

положення тощо), які регулюють підстави та порядок вжиття соціально-захисних 

заходів. У випадках, встановлених законом, акти роботодавця приймаються за 

погодженням із представниками працівників. Для прикладу, ч. 11 ст. 6 Закону 

України «Про оплату праці» [214] передбачає, що інші системи оплати праці 

можуть встановлюватися колективним договором, а якщо договір не укладався – 

актом роботодавця, виданим після погодження з виборним органом первинної 



 

 

47 

профспілкової організації (профспілковим представником), а в разі відсутності 

первинної профспілкової організації – з вільно обраними та уповноваженими 

представниками (представником) працівників; 

- законодавством визначено лише «нижню» межу локального регулювання 

правового статусу роботодавця як суб’єкта соціального захисту працівників. Не 

існує обмежень щодо встановлення його суб’єктивних прав та юридичних 

обов’язків у вказаній сфері, окрім як зобов’язання щодо дотримання 

передбачених законом гарантій прав працівників та соціальних стандартів, а 

також заборона закріплювати заходи соціального захисту, які погіршують їхнє 

становище порівняно із трудовим законодавством (ст. 9 КЗпП України [81]); 

- у локальних правових нормах переважно встановлюються нові юридичні 

обов’язки та суб’єктивні права роботодавця щодо забезпечення додаткового 

соціального захисту працівників, аніж конкретизуються правові норми чи 

заповнюються прогалини [328, с. 94]. Зокрема, ч. 2 ст. 4 Закону України «Про 

відпустки» [194] встановлено, що колективним договором, угодою та трудовим 

договором можуть встановлюватись інші види відпусток. Відповідно до ч. 1 ст. 20 

Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» [213] колективним 

договором може бути передбачено створення корпоративного пенсійного фонду 

роботодавцем або відрахування пенсійних внесків роботодавців до інших 

пенсійних фондів. 

Іншою характерною рисою нормативного закріплення [339, c. 20-21; 338, 

c. 24; 189, c. 138; 290, c. 53; 311, c. 49; 335, c. 309; 67, c. 129] досліджуваного 

правового статусу роботодавця є те, що норми-приписи та норми-заборони 

переважно використовуються для встановлення його суб’єктивних прав та 

юридичних обов’язків до та з моменту укладення трудового договору. Натомість, 

використання дозволів допускається на етапі укладення трудового договору для 

встановлення додаткових видів соціального захисту. Зокрема: 

- до його укладення: роботодавець не має права необґрунтовано відмовити 

особі у прийнятті на роботу; зобов’язаний виконати квоту працевлаштування осіб 

передпенсійного віку, інвалідів та інших категорій осіб, які мають додаткові 
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гарантії у сприянні працевлаштуванню відповідно до закону [201]; не вправі 

допустити працівника до виконання трудових обов’язків без укладення трудового 

договору; зобов’язаний укласти трудовий договір у письмовій формі у випадках, 

передбачених законом; повідомити компетентний орган про прийняття на роботу 

працівника (ст. 24 КЗпП України [81]); 

- з моменту укладення трудового договору: роботодавець повинен 

забезпечити працівникові безпечні і нешкідливі умови праці (ст. 153 КЗпП 

України [81]), вчасно виплачувати заробітну плату (ст. 115 КЗпП України [81]), 

сплачувати єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування (ст. 4 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування» [209]), дотримуватися 

встановлених законом заборон щодо використання праці працівника у нічний час 

(ст. 55 КЗпП України [81]), обмеження надурочних робіт (ст. 62 КЗпП України 

[81]), праці окремих категорій працівників (жінок та молоді) (Глава ХІІ та ХІІІ 

КЗпП України [81]), оплачувати працівникові  перші п’ять днів тимчасової 

непрацездатності (ч. 2 ст. 22 Закону України «Про загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування» [200]) тощо; 

- на етапі укладення трудового договору: роботодавець і працівник можуть 

домовитися про підвищення розміру заробітної плати після закінчення 

випробувального терміну, про додаткові премії за результативність, виконання 

показників, креативність тощо, про додаткові відпустки, оплату роботодавцем 

добровільного медичного страхування працівника, здійснення відрахувань на 

недержавне пенсійне забезпечення тощо. 

Водночас, до моменту укладення трудового договору елементи правового 

статусу роботодавця регулюються нормами-приписами, прийнятими 

централізовано, а після його оформлення – також закріпленими у локальних 

актах. Ідеться мова про юридичні обов’язки, які роботодавець добровільно взяв на 

себе щодо забезпечення додаткових заходів соціального захисту працівників 

власним коштом. Наприклад, він повинен організувати працівникові харчування, 

професійне навчання, сплачувати внески на особисте страхування, добровільне 
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медичне страхування та недержавне пенсійне забезпечення, надавати додаткові 

відпустки та здійснювати інші соціально-захисні заходи, якщо такі обумовлені 

сторонами в трудовому, колективному договорі чи актах роботодавця. 

Суб’єктивне право та юридичний обов’язок є єдиними за об’єктом та за 

фактичним змістом, який втілюється для одного у тому, що він може, а для 

іншого – у тому, що він повинен [5, c. 83]. Тобто у правовідносинах бере участь 

два чи більше суб’єкти, один з яких правоможний, а інший – зобов’язаний. 

З аналізу законодавства випливає, що в структурі правового статусу 

роботодавця як суб’єкта соціального захисту працівників домінують його 

юридичні обов’язки. Він є соціально-зобов’язаним: повинен виконати законну 

вимогу щодо реалізації належного особі суб’єктивного права на соціальний 

захист у порядку, передбаченому чинним законодавством, трудовим, 

колективним договором тощо. Про зобов’язальний статус роботодавця щодо 

соціального захисту працівників віднаходимо у працях Н. Б. Болотіної [24, c. 101], 

К.В. Бориченко [27, c. 306], П. Д. Пилипенка [338, c. 24], О. М. Пономаренко [151, 

c. 171-174], С. М. Прилипка [190, c. 7], С. О. Сільченка [298], С. М. Синчук [290, 

c. 225-259], Б. І. Сташківа [309, c. 96]. 

Для прикладу, суб’єктивному праву працівника на щорічну основну 

відпустку кореспондує обов’язок роботодавця виплатити йому заробітну плату за 

час відпустки не пізніше ніж за три дні до її початку (ч. 1 ст. 21 Закону України 

«Про відпустки» [194]); праву на відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами – 

обов’язок роботодавця сплатити на користь правоможного суб’єкта єдиний 

внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за всі дні 

тимчасової непрацездатності внаслідок настання зазначеного соціального ризику 

(ст. 17 Закону України «Про відпустки» [194], п. 1 ч. 1 ст. 4 Закону України «Про 

збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування» [209]) тощо. 

Статус зобов’язаного суб’єкта роботодавець набуває не з моменту укладення 

трудового договору з працівником, а ще до вказаної події. Ідеться мова про 

виконання обов’язку: щодо працевлаштування за направленням Державної 
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служби зайнятості, в порядку переведення з іншого підприємства, щодо 

повідомлення компетентного органу про прийняття на роботу працівника тощо. 

Виконання вказаного зобов’язання забезпечується передбаченими законом 

гарантіями права працівника на працю. Зокрема, абз 7 ст. 5-1 КЗпП України [81] 

передбачено, що держава гарантує працездатним громадянам, які постійно 

проживають на території України правовий захист від необґрунтованої відмови у 

прийнятті на роботу. Частиною 5 ст. 24 цього ж Кодексу [81] закріплено, що 

особі, запрошеній на роботу в порядку переведення з іншого підприємства, 

установи, організації за погодженням між керівниками підприємств, установ, 

організацій, не може бути відмовлено в укладенні трудового договору. 

Юридичні обов’язки роботодавця виникають як з огляду на пряму вказівку у 

законі, так і внаслідок взяття таких на себе добровільно (наприклад, щодо 

організації робіт тимчасового характеру для безробітних). 

Виконання обов’язків соціально-захисного характеру, закріплених у законах, 

забезпечується примусовою силою держави шляхом встановлення видів 

юридичної відповідальності (трудової, адміністративної, кримінальної тощо). 

Зокрема, ст. 265 КЗпП України передбачає сплату роботодавцем штрафу за 

фактичний допуск працівника без оформлення трудового договору, недотримання 

мінімальних державних гарантій в оплаті праці, порушення строків виплати 

заробітної плати та ін. [81] 

Водночас, потребує удосконалення відповідальність роботодавця за 

невиконання ним добровільно взятих на себе обов’язків щодо забезпечення 

соціального захисту працівників. Чинне законодавство передбачає лише підстави 

для застосування у судовому порядку штрафу до осіб, які представляють 

роботодавця чи представницькі органи працівників та винні у порушенні або 

невиконанні умов колективних договорів і угод (ст. 18 Закону України «Про 

колективні договори і угоди» [211]). Натомість, не встановлено відповідальності 

роботодавця за невиконання обов’язків щодо соціального захисту працівників, 

передбачених у таких документах (колективних договорах і угодах), а також у 

трудових договорах і інших актах локальної нормотворчості роботодавця. З 
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метою забезпечення отримання працівником соціально-захисних заходів, 

гарантованих на локальному рівні, пропонуємо доповнити ч. 2 ст. 265 КЗпП 

України такою підставою для відповідальності роботодавця, як невиконання або 

неналежне виконання ним обов’язків щодо забезпечення заходів соціального 

захисту працівників, закріплених у колективних, трудових договорах, інших 

локальних актах роботодавця. За центральним органом виконавчої влади, що 

реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням 

законодавства про працю, доцільно передбачити право застосовувати до 

роботодавця-порушника штраф у розмірі мінімальної заробітної плати за кожне 

таке порушення. До того ж його сплата не звільняє від обов’язку забезпечити 

працівника локально закріпленим соціально-захисним заходом. 

Серед суб’єктивних прав переважають права роботодавця на власні дії (право 

забезпечити додатковий соціальний захист працівників). Аналіз чинного 

законодавства [81] свідчить, що право вимагати від працівників певної поведінки 

(наприклад, надати необхідні документи для отримання виплати) не 

забезпечується встановленням для них законом відповідних обов’язків, а також 

відповідності за їх невиконання. Для прикладу, нормативно не закріплено ані 

зобов’язання працівника повідомити роботодавця про факт відсутності на роботі 

у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, ані його відповідальності за таке 

неінформування. До того ж існує заборона, передбачена ст. 25 КЗпП України [81], 

вимагати документи, подання яких не передбачено законодавством. Фактично, 

невиконання працівником законних вимог роботодавця щодо підтвердження 

права на соціальний захист унеможливлює реалізацію останнім соціально-

зобов’язального статусу. 

Роботодавець практично не має права на забезпечувальні дії держави. Чинне 

законодавство не передбачає механізму звернення до держави за захистом, 

примусовим забезпеченням його прав як суб’єкта соціального захисту 

працівників. 

Зважаючи на зобов’язальний статус роботодавця, вважаємо доцільним 

законодавчо закріпити його основні юридичні обов’язки та суб’єктивні права 
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щодо забезпечення працівників соціально-захисними заходами. Окремі з них вже 

запропоновані у ст.ст. 23-26 проекту Трудового кодексу України (редакція від 

24.07.2017 р.) [235]. Зокрема, соціального захисту працівників стосуються 

обов’язки щодо (ст. 24 проекту): 1) дотримання вимог трудового законодавства; 

2) створення працівникам належних, безпечних та здорових умов праці; 3) 

своєчасна виплата працівникам заробітної плати та здійснення інших виплат, 

передбачених законодавством та локальними нормативно-правовими актами; 4) 

здійснення загальнообов’язкового державного соціального страхування 

працівників тощо. Водночас, серед них відсутнє зобов’язання щодо дотримання 

мінімальних державних гарантій з оплати праці, відпочинку, заборон щодо 

незалучення певних категорій осіб до роботи у нічний час та час відпочинку. 

Щодо прав роботодавця як суб’єкта соціального захисту працівників, то у 

проекті Трудового кодексу їх не передбачено: 1) вимагати від працівника подання 

документів, необхідних для забезпечення вжиття соціально-захисних заходів; 2) 

застосовувати види додаткового соціального захисту понад норми, встановлені 

законом; 3) відмовити працівникові у прийнятті на роботу, вжитті соціально-

захисних заходів у разі неподання ним необхідних документів та інформації. 

Отже, пропозиції щодо законодавчого закріплення елементів правового 

статусу роботодавця як суб’єкта соціального захисту працівників потребують 

удосконалення. Вважаємо доцільним зосередити увагу на чіткому формулюванні 

його суб’єктивних прав, способах забезпечення їх реалізації та ефективного 

захисту. Без цього роботодавець не може забезпечити ефективний соціальний 

захист працівників. 

Доречно також з’ясувати, у яких правовідносинах роботодавець реалізує свій 

правовий статус суб’єкта соціального захисту працівників.  

З теорії трудового права відомо, що трудові правовідносини – це 

врегульовані нормами трудового права суспільні відносини, що виникають у 

результаті укладення трудового договору (власне трудові), а також відносини з 

приводу встановлення умов праці на підприємствах, навчання й перекваліфікації 

за місцем роботи та відносини, пов’язані з наглядом і контролем за додержанням 
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трудового законодавства, вирішенням трудових спорів та працевлаштування 

громадян [338, c. 60]. Науковцями (М. І. Іншин, В. І. Щербина [76, c. 206], 

П. Д. Пилипенко [338, c. 60-65], С. М. Прилипко, О. М. Ярошенко [190, c. 5]) 

аргументовано, що такими є: індивідуально-трудові, колективно-трудові, 

правовідносини працевлаштування, навчання і перекваліфікації, матеріальної 

відповідальності працівників та роботодавців, а також правовідносини, що 

виникають щодо нагляду і контролю за дотриманням трудового законодавства, 

процесуально-трудові (процедурно-трудові) правовідносини. 

Проте не у всіх перелічених вище трудових правових відносинах 

роботодавець реалізовує заходи соціального захисту працівників. Так, головним 

призначенням колективно-трудових правовідносин є встановлення умов праці на 

підприємствах, правовідносин щодо нагляду і контролю за дотриманням 

трудового законодавства – виконання уповноваженими державними і 

профспілковими органами спеціальних функцій з нагляду і контролю за 

охороною праці на підприємствах, в установах, організаціях та дотриманням 

трудового законодавства, процесуальних – захист трудових прав працівників [338, 

c. 64]. 

До того ж правовідносини працевлаштування виникають у результаті пошуку 

роботи громадянином і становлять комплекс трьох взаємопов’язаних, але 

відносно самостійних правовідносин: 1) між органом працевлаштування і 

громадянином, який звернувся із заявою про влаштування на роботу; 2) між 

органом працевлаштування і організацією, яка потребує кадрів; 3) між 

громадянином і організацією, до якої направлено на роботу органом 

працевлаштування. Водночас, лише в останніх роботодавець здійснює соціально-

захисні заходи щодо працівника, а саме забезпечує його працевлаштування. 

Предмет права соціального забезпечення також формують неоднорідні 

суспільні відносини. Центральне місце відведено соціально-забезпечувальним 

правовідносинам. Це – правові відносини соціального забезпечення, які 

стосуються матеріального забезпечення особи у разі настання соціальних ризиків 
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коштом соціальних страхових фондів, бюджетів різних рівнів чи в межах 

недержавних організаційно-правових форм соціального забезпечення [290, c. 57]. 

Іншими видами правовідносин соціального забезпечення є соціально-

страхові та процедурні [185, c. 22-25]. Першими (соціально-страховими) є 

врегульовані нормами права соціального забезпечення відносини щодо набуття 

особою (працівником, самозайнятою особою чи прирівняними законодавством до 

них осіб) правового статусу соціально-застрахованої особи, перебування в ньому 

та формування страхового стажу чи соціального капіталу застрахованої особи як 

необхідної якісної та кількісної передумови реалізації права на соціальне 

забезпечення [292, c. 273]. Процедурні – врегульовані процедурними нормами 

права соціального забезпечення відносини, які виникають між заявником та 

повноважним суб’єктом з метою реалізації наявного в особи права на соціальне 

забезпечення шляхом вчинення передбаченої законом послідовності дій, 

спрямованих на фактичне отримання нею соціальних виплат та послуг [352, c. 11-

12]. 

З аналізу наведених визначень вбачається, що роботодавець здійснює заходи 

соціального захисту працівників (наприклад, оплата днів тимчасової 

непрацездатності, організація професійного навчання на виробництві, доплата до 

пенсії тощо) лише у соціально-забезпечувальних правовідносинах. 

Отже, як бачимо, для визначення виду правових відносин, у яких 

роботодавець реалізовує свій правовий статус суб’єкта соціального захисту 

працівників, визначальною є норма права, яка регулює умови та порядок 

здійснення ним соціально-захисних заходів. Відповідно, такими є: 

- трудові правовідносини, у яких роботодавець забезпечує здійснення 

соціального захисту працівників (індивідуально-трудові, колективно-трудові, 

щодо працевлаштування); 

- правовідносини соціального забезпечення, у яких роботодавець забезпечує 

здійснення соціального захисту працівників (соціально-забезпечувальні). 

Аналізуючи норми законодавства про працю, робимо висновок, що у 

трудових правових відносинах роботодавець реалізовує свій правовий статус 
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суб’єкта соціального захисту працівників з метою: 1) належного оформлення цих 

правовідносин з ними, 2) забезпечення їм належними, безпечними і здоровими 

умовами праці та 3) належної оплати праці. 

Водночас, нормами права соціального забезпечення передбачено, що 

роботодавець здійснює заходи соціального захисту працівників: 1) в рамах 

загальнообов’язкового державного соціального страхування; 2) недержавного 

соціального страхування; 3) власним коштом (нестрахові заходи).  
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РОЗДІЛ 2 

РОБОТОДАВЕЦЬ ЯК СУБ'ЄКТ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

ПРАЦІВНИКІВ У ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИНАХ 

 

2.1 Організація роботодавцем оформлення трудових правовідносин як 

елемент соціального захисту працівників 

 

Центральне місце на етапі оформлення трудових правовідносин займає 

трудовий договір. Питання дотримання законодавчого порядку прийняття 

працівників на роботу активно досліджувалися у науковій літературі. Зокрема, 

різноманітні аспекти працевлаштування представлені у працях Н. Д. Гетьманцевої 

[43, с. 38-44], М. І. Іншина [75, с. 192-197], Н. О. Мельничук [109, с. 10-12], 

В. Л. Костюк [90, с. 134-139], Н. П. Мокрицької [117, с. 3-5, 8-10], 

П. Д. Пилипенка [144, с.31-53], С. М. Прилипка, О. М. Ярошенка [59, с. 132-209], 

Я. В. Сімутіної [300, с. 115-190], Г. І. Чанишевої [340, с. 69-74] та ін. 

Аналізуючи порядок та правові наслідки оформлення трудового договору, 

робимо висновок, що вже сам факт укладення трудового договору можна вважати 

одночасно одним із заходів соціального захисту працівника, з яким такий договір 

укладається. Так, оформлення трудових відносин визначає його (працівника) 

соціальну захищеність від потенційно можливих зловживань з боку роботодавця, 

є заходом запобігання незаконного звільнення, порушення вимог законодавства 

про тривалість часу роботи та відпочинку, про розмір заробітної плати та інших 

соціальних виплат тощо. До того ж з моменту укладення трудового договору 

особа набуває статусу не лише працівника, а також і застрахованої особи у сфері 

загальнообов’язкового державного соціального страхування, що у подальшому, за 

умови настання соціального страхового випадку, дозволяє отримати один із видів 

соціального забезпечення, в окремих випадках, навіть після припинення трудових 

відносин. Наприклад, відповідно до ч. 1 ст. 19 Закону України «Про 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування» право на матеріальне 

забезпечення та соціальні послуги за страхуванням у зв’язку з тимчасовою 
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втратою працездатності мають застраховані громадяни України, іноземці, особи 

без громадянства та члени їх сімей, які проживають в Україні, якщо інше не 

передбачено міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого 

надана Верховною Радою України. Це право виникає з настанням страхового 

випадку в період роботи (включаючи час випробування та день звільнення), якщо 

інше не передбачено законом [199]. Також варто відзначити, що з моменту 

укладення трудового договору розпочинається відлік страхового стажу особи, 

який є обов’язковою умовою отримання страхових видів соціального 

забезпечення (відповідно до ч. 1 ст. 26 Закону України «Про загальнообов’язкове 

державне пенсійне страхування» особи мають право на призначення пенсії за 

віком за наявності страхового стажу не менше 15 років [199]).  

Порядок укладення трудового договору визначено КЗпП України. На відміну 

від попередньої редакції ч. 3 ст. 24 КЗпП України, яка закріплювала можливість 

фактичного допуску працівника до роботи без оформлення трудових відносин, 

нині чинна редакція цієї статті забороняє виконання працівником трудових 

обов’язків без укладення трудового договору. Зазначеним законодавчим 

положенням забороняється допуск до роботи працівника без укладення трудового 

договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або 

уповноваженого ним органу, та повідомлення центрального органу виконавчої 

влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з 

адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому 

Кабінетом Міністрів України [81].  

Тож оформлення трудових відносин між працівником та роботодавцем 

передбачає не лише укладення трудового договору, який може бути виражений у 

формі наказу чи розпорядження роботодавця або ж іншого уповноваженого 

суб’єкта, а також і повідомлення спеціального державного органу про виникнення 

таких відносин. 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про порядок 

повідомлення Державній фіскальній службі та її територіальним органам про 



 

 

58 

прийняття працівника на роботу», повідомлення про прийняття працівника на 

роботу подається власником підприємства, установи, організації або 

уповноваженим ним органом (особою) чи фізичною особою до територіальних 

органів Державної фіскальної служби за місцем обліку їх як платника єдиного 

внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за формою згідно 

з додатком до початку роботи працівника за укладеним трудовим договором. Таке 

повідомлення здійснюється в електронній формі або особисто (якщо трудові 

договори укладено не більше, ніж із п’ятьма особами) [223]. 

Аналізуючи положення Порядку повідомлення Державній фіскальній службі 

та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу, робимо 

висновок, що основним призначенням цього етапу є організація відносин із 

загальнообов’язкового держаного соціального страхування [319, с. 180-181]. Так, 

згідно із абз. 6 цього Порядку, інформація, що міститься у повідомленні про 

прийняття працівника на роботу, вноситься до реєстру страхувальників та реєстру 

застрахованих осіб відповідно до Закону України «Про збір та облік єдиного 

внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» [223]. 

Організація роботодавцем (на підставі повідомлення роботодавця про 

прийняття працівника на роботу орган доходів і зборів ставить відповідного 

працівника на облік застрахованих осіб [209]) загальнообов’язкового державного 

соціального страхування є вагомим для працівника, оскільки саме з цього 

моменту у нього виникає право на отримання соціального забезпечення коштом 

страхових фондів як в межах трудових правовідносин (наприклад, страхова 

допомога у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, нещасним випадком чи 

професійним захворюванням), так і після їх припинення (наприклад, допомога та 

соціальні послуги із працевлаштування безробітним). До того ж тривалість участі 

особи у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування 

зумовлює зміст та обсяг права особи на пенсійне забезпечення в солідарній 

пенсійні системі. 

Варто відзначити, що саме повідомлення фіскальної служби (перейменована 

у «податкову» Розпорядженням Кабінету Міністрів України № 682-р від 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2464-17


 

 

59 

21.08.2019 р.) про факт трудових відносин є лише підставою виникнення у 

роботодавця ще одного обов’язку у сфері державного соціального захисту – 

організувати загальнообов’язкове державне соціальне страхування працівника. 

Узагальнивши положення національного законодавства, робимо висновок, що 

соціальний захист працівника роботодавцем у сфері загальнообов’язкового 

державного соціального страхування на момент виникнення трудових відносин 

визначається фактом сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування. Такий висновок обґрунтовуємо наступним [319, с. 181-

182]. 

По-перше, мінімальний розмір єдиного соціального внеску визначений 

Законом України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування».  

Так, відповідно до ч. 5 ст. 8 зазначеного нормативного акту єдиний внесок 

встановлюється у розмірі 22% до визначеної ст. 7 цього Закону бази нарахування 

єдиного внеску. У разі, якщо база нарахування єдиного внеску не перевищує 

розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який 

отримано дохід, сума єдиного внеску розраховується як добуток розміру 

мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який отримано 

дохід (прибуток), та ставки єдиного внеску. 

По-друге, законодавчо закріплено можливість часткової компенсації суми 

сплаченого єдиного соціального внеску або ж його сплати у нижчому розмірі, 

якщо працюють пільгові категорії працівників.  

Зазначені пільги щодо сплати внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування, насамперед, встановлені з метою стимулювання та 

заохочення роботодавців працевлаштовувати пільгові категорії громадян. 

Зокрема, відповідно до ч. 13 ст. 8 Закону України «Про збір та облік єдиного 

внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» єдиний внесок 

для підприємств, установ і організацій, в яких працюють інваліди, 

встановлюється у розмірі 8,41% визначеної п.1 ч. 1 ст. 7 цього Закону бази 

нарахування єдиного внеску для працюючих інвалідів [209]. Частиною 3 ст. 24 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2464-17/paran169#n169
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Закону України «Про зайнятість населення» передбачено, що роботодавцю, який 

протягом 12 календарних місяців забезпечував створення нових робочих місць, 

працевлаштовував на них працівників і упродовж цього періоду щомісяця 

здійснював їм виплату заробітної плати в розмірі не менше ніж три мінімальні 

заробітні плати за кожну особу, протягом наступних 12 календарних місяців за 

умови збереження рівня заробітної плати в розмірі не менше ніж три мінімальні 

заробітні плати за кожну таку особу щомісяця за рахунок коштів Державного 

бюджету України, передбачених у бюджеті Пенсійного фонду України, 

компенсуються фактичні витрати у розмірі 50% суми нарахованого єдиного 

внеску за відповідну особу за місяць, за який він сплачений [201]. Згідно із ч.1 

ст. 26 цього ж Закону роботодавцю, який працевлаштовує на нове робоче місце 

громадян, зазначених у ч. 1 ст. 14 цього Закону (щодо яких передбачено 

обов’язкове квотування робочих місць), та яким надано статус безробітного, за 

направленням територіальних органів центрального органу виконавчої влади, що 

реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, 

строком не менше ніж на два роки щомісяця компенсуються фактичні витрати у 

розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за 

відповідну особу за місяць, за який він сплачений [201].  

Таким чином, сплата єдиного соціального внеску роботодавцем у порядку та 

на умовах, передбачених законодавством, є одним із заходів соціального захисту 

працівників як у момент самої сплати такого внеску, так і у майбутньому, будучи 

підставою їх соціального забезпечення. 

Сам факт укладення трудового договору є важливою гарантією соціального 

захисту працівника на стадії виникнення трудових відносин. Однак, зважаючи на 

наявність цілої низки економічних проблем, роботодавці часто пропонують 

працівникам неофіційне працевлаштування, на що останні погоджуються, 

незважаючи на ризики, яким вони піддаються. До того ж поширеною стала 

практика укладення цивільно-правових договорів про виконання робіт чи надання 

послуг для урегулювання фактичних трудових відносин. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5067-17/paran89#n89
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У науковій літературі впродовж тривалого часу ведеться дискусія з приводу 

основних відмінностей трудового та цивільно-правового договору. Зокрема, 

О. Є. Костюченко стверджує, що трудові договори, на відміну від цивільно-

правових договорів у сфері праці, більш соціально орієнтовані, бо в трудовому 

договорі регулюються та визначаються процес праці та його умови без 

закріплення умов про розподіл ризиків. До того ж чинне трудове законодавство 

забороняє роботодавцю перекладати виробничі та господарські ризики на 

працівника, погіршуючи його правове становище порівняно із цивільним 

законодавством [91, с. 177]. 

На думку Н. Б. Болотіної, є істотні відмінності у порядку укладення 

трудового і цивільно-правового договорів. Укладення трудового договору 

детально регламентується трудовим законодавством. Трудовий договір має 

укладатися  з дотриманням встановлених у законі юридичних гарантій. У законі 

передбачені випадки, коли власник зобов’язаний укласти трудовий договір з 

певним працівником, наприклад з молодим спеціалістом; заборонено 

необґрунтовану відмову у прийнятті на роботу. Угодою сторін може 

встановлюватися випробування при прийнятті на роботу. Цивільно-правові 

договори про працю укладаються за угодою сторін, з дотриманням принципів 

добровільності та рівності сторін [25, с. 206-207]. 

П.Д. Пилипенко звертає увагу на ще одну відмінність. За словами науковця, 

за трудовим договором працівник виконує роботу під керівництвом роботодавця, 

і останній зобов’язаний організувати роботу і забезпечити процес її виконання. За 

цивільно-правовим договором особа виконує замовлення самостійно або із 

залученням інших виконавців, розпоряджаючись робочим часом на власний 

розсуд. Працівник, який працює на умовах трудового договору, зобов’язаний 

дотримуватись правил внутрішнього трудового розпорядку, встановлених на 

підприємстві, і відповідно до ст.30 КЗпП України особисто виконувати доручену 

роботу [338, с. 154].  

О.М. Ярошенко та С.М. Прилипко наголошують, що за шкоду, заподіяну 

підприємству внаслідок порушення покладених на них трудових обов'язків, 
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працівники несуть матеріальну відповідальність, проте ними відшкодовується 

тільки пряма дійсна шкода, а в цивільному праві - також і неодержані прибутки. У 

трудовому праві відшкодування може бути спрямоване тільки на заробітну плату 

працівника, а не на що-небудь інше, зокрема майно працівника. Матеріальна 

відповідальність працівника можлива тільки за наявності вини, а в цивільному 

праві – і в разі її відсутності (наприклад, завдання шкоди джерелом підвищеної 

небезпеки). У разі заподіяння матеріальної шкоди кількома особами у трудовому 

праві застосовується дольова відповідальність. Солідарна відповідальність 

можлива лише у випадку, коли шкода завдана злочинними діями кількох осіб [59, 

с. 138-139]. 

Свої роз’яснення щодо розмежування конструкцій «трудовий договір», 

«цивільно-правовий договір» надало також Міністерство праці та соціальної 

політики України, у змісті яких основною ознакою, що відрізняє цивільно-правові 

відносини від трудових, є те, що трудовим законодавством регулюється процес 

трудової діяльності, її організація, а за цивільно-правовим договором процес 

організації трудової діяльності залишається за його межами, метою укладання 

договору підряду є отримання певного матеріального результату. Тобто, за 

цивільно-правовим договором процес праці не регламентується: працівник не 

зараховується до штату, не видається наказ про його прийняття на роботу, не 

вноситься запис до трудової книжки і на нього не поширюється дія внутрішнього 

трудового розпорядку. Цивільно-правовий договір завжди оформляється 

письмово, з вказівкою конкретної роботи, завдання, замовлення [98; 99]. 

У період посилення контролю за дотриманням роботодавцями трудового 

законодавства та істотного збільшення обсягів відповідальності за відповідні 

порушення, важливий внесок щодо розмежування трудового та цивільно-

правового договорів зробила судова влада. Згідно із правовими висновками 

Верховного Суду основною ознакою, що відрізняє цивільні відносини від 

трудових, є те, що трудовим законодавством регулюється процес організації 

трудової діяльності. За цивільно-правовим договором процес організації трудової 

діяльності залишається за його межами, метою договору є отримання певного 
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матеріального результату. Виконавець, який працює за цивільно-правовим 

договором, на відміну від працівника, який виконує роботу відповідно до 

трудового договору, не підпорядковується правилам внутрішнього трудового 

розпорядку, хоча і може бути з ними ознайомлений, він сам організовує свою 

роботу і виконує її на власний ризик, працівник не зараховується до штату 

установи (організації), не вноситься запис до трудової книжки та не видається 

розпорядчий документ про прийом його на роботу на певну посаду. Трудовий 

договір – це угода щодо здійснення і забезпечення трудової функції. За трудовим 

договором працівник зобов’язаний виконувати не якусь індивідуально-визначену 

роботу, а роботу з визначеної однієї або кількох професій, спеціальностей, посади 

відповідної кваліфікації, виконувати визначену трудову функцію в діяльності 

підприємства. Після закінчення виконання завдання трудова діяльність не 

припиняється. Предметом трудового договору є власне праця працівника в 

процесі виробництва, тоді як предметом договору цивільно-правового характеру є 

виконання його стороною певного визначеного обсягу робіт [161]. Наведеної 

правової позиції дотримуються суди під час розгляду спорів щодо притягнення 

роботодавців до відповідальності за допущення працівника до роботи без 

укладення трудового договору, зокрема у випадку приховування останнім 

фактичних трудових відносин цивільно-правовими. 

Заслуговує уваги позиція Хмельницького окружного адміністративного суду 

під час розгляду справи за позовом ТзОВ «Науково-виробниче підприємство 

«АртХім» до Управління Держпраці у Хмельницькій області у справі про 

визнання протиправним та скасування припису. Зокрема, суд прийшов до 

висновку, що цивільно-правовий договір може укладатись для задоволення 

потреб суб’єкта господарювання, не пов’язаних із діяльністю, спрямованою на 

виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг 

вартісного характеру, спрямованою на досягнення економічних, соціальних та 

інших результатів без мети одержання прибутку. За словами суду, у разі, якщо 

робота, виконувана особою на користь суб’єкта господарювання, збігається з 

видом його економічної діяльності або є роботою з обслуговування його 
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діяльності, то робота такої особи повинна виконуватись на умовах трудового 

договору [281]. Наведена позиція суду, на нашу думку, є виправданою. Робота, 

яка відповідає виду діяльності роботодавця, має постійний характер, оскільки в 

такий спосіб досягається основна мета створення того чи іншого суб’єкта 

підприємницької діяльності. Виконання такої роботи має здійснюватися на 

підставі трудового договору, однією із особливостей якого є власне безстроковий 

характер (за винятками, передбаченими чинним законодавством). Натомість, 

цивільно-правові відносини характеризуються конкретно визначеним строком 

тривалості, який обумовлюється виконанням певного обсягу робіт.  

Підсумовуючи вищенаведене, вважаємо, що держава зробила вагомий крок 

на шляху до посилення системи соціального захисту працівників на етапі 

виникнення трудових правовідносин. Вироблення єдиної концепції розмежування 

трудових та цивільно-правових відносин дозволяє відновити низку трудових та 

соціальних прав відповідних громадян, зокрема, права на оплату праці не нижче 

мінімальної, на відпочинок, на належні умови праці тощо. Однак, важливим 

залишається питання не лише притягнення до відповідальності роботодавця за 

використання прихованої праці, а й відновлення порушених прав працівника, 

залученого у приховані трудові правовідносини. 

Для досягнення зазначеної мети важливими є перевірки (за власною 

ініціативою, а подекуди це може відбутися і за ініціативою самого працівника) 

управління Держпраці та виявлення фактичних трудових відносин між 

конкретними суб’єктами. На даному етапі важливе значення мають докази, 

зібрані управліннями Держпраці, які підтверджують наявність прихованих 

трудових відносин. Однак, на стадії вирішення спору судом виникають труднощі 

довести факт природи правовідносин та притягнути роботодавця до 

відповідальності. На нашу думку, основною причиною такого є відсутність 

законодавчого переліку ознак цивільно-правового договору, які свідчать про 

фактичне існування трудових правовідносин між суб’єктами, які уклали цивільно-

правовий договір про виконання робіт чи надання послуг.  

Вважаємо, що такими ознаками є:  
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1) невизначений строк дії договору або його довготривалий характер (один 

рік і більше), з урахуванням специфіки роботи чи послуг, які мають за даним 

договором надаватися;  

2) встановлення обов’язку систематично виконувати роботи, надавати 

послуги, обмеження робочого часу, часу відпочинку тощо;  

3) оплата за договором передбачена не за фактично виконану роботу чи 

надані послуги, а систематично, наприклад, один чи два рази на місяць;  

4) встановлення санкцій для виконавця (працівника) за невиконання роботи 

чи надання послуг щоденно, за запізнення, за перерви у виконанні робіт чи 

наданні послуг без попередження замовника тощо;  

5) доручення працівнику виконання робіт чи надання послуг, які 

відповідають видам діяльності роботодавця, зазначених у Єдиному державному 

реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. 

Саме на предмет відповідності цим ознакам має бути проаналізований 

цивільно-правовий договір, з урахуванням одночасно і інших особливостей 

роботи роботодавця, а виявлені порушення та зроблені висновки мають бути 

зафіксовані у протоколі перевірки з посиланням на конкретні обставини.  

Наступною стадією перекваліфікації цивільно-правових відносин у трудові 

(відновлення трудових прав працівника) є вирішення даного спору судом. 

Предметом розгляду судових інстанцій постають питання про притягнення 

роботодавця до відповідальності. За результатами їх розгляду, суд ухвалює 

рішення про наявність чи відсутність у діях роботодавця вини та, у випадку її 

(вини) доведення, визначає міру покарання. За таких умов трудові права 

працівника залишаються не відновленими, а їх соціальний захист – не 

забезпечений: цивільно-правовий договір продовжує діяти.  

Варто звернути увагу, що у даній категорії спорів суди не розглядають 

питання про законність укладеного цивільно-правового договору про виконання 

робіт чи надання послуг, що, нашу думку, першочергово створює умови для 

зловживань у подальшому. Самої констатації в акті проведення перевірки 

управління Держпраці факту приховування трудових відносин недостатньо, 
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оскільки такі органи не наділені повноваженнями визнавати нікчемними 

правочини.  

2018 р. Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного 

суду під час розгляду справ № 2а-9880/12/1370 [168], №2а-11097/12/2070 [169], 

№ 826/3446/13-а [170] вказав, що факт нікчемності правочинів або визнання їх 

такими, що не відповідають закону, зокрема вимогам статей 203, 215, 228 

Цивільного кодексу України, має бути встановлений в судовому порядку. Тому 

для забезпечення належного захисту соціальних прав працівника, поряд із 

вимогою про притягнення роботодавця до відповідальності, потрібно також 

ставити питання про визнання відповідного договору удаваним, таким, що 

укладено для приховання інших фактичних відносин між сторонами. Поза тим, 

незалежно від проведення управління Держпраці перевірки на предмет 

порушення роботодавцем трудових прав працівників, правом звернутися до суду 

із вимогою про визнання цивільно-правового договору удаваним доцільно 

наділити також самого працівника.  

Відповідно до ч. 2 ст. 235 Цивільного кодексу України, якщо буде 

встановлено, що правочин був вчинений сторонами для приховання іншого 

правочину, який вони насправді вчинили (удаваним), відносини сторін 

регулюються правилами щодо правочину, який сторони насправді вчинили [350]. 

Водночас, саме лише визнання факту правочину удаваним є недостатнім засобом 

захисту порушених прав працівника, який перебував у прихованих трудових 

відносинах із роботодавцем. Трудові відносини продовжують тривати, тому 

недостатньо застосувати положення КЗпП України лише з моменту їх виникнення 

і до набрання законної сили рішенням суду. Виникає проблема подальшого 

врегулювання таких відносин між працівником та роботодавцем, якщо 

роботодавець відмовляється укласти, а правові підстави обов’язкового укладення 

трудового договору не передбачені. Тому цілком ймовірна ситуація, коли за 

рішенням суду цивільно-правовий договір про виконання робіт чи надання послуг 

буде визнано удаваним, відносини припиняться, а новий трудовий договір 

укладено не буде, що, своєю чергою, призводить до безробіття працівника. Для 
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створення належного механізму захисту трудових прав працівника, пропонуємо 

одночасно з вимогою про визнання договору удаваним, просити суд визнати 

укладеним трудовий договір та запропонувати його проєкт, який у процесі 

розгляду справи може корегуватися з урахуванням пропозицій роботодавця.  

Поширення на відносини між працівником та роботодавцем норм трудового 

законодавства з моменту фактичного виникнення таких відносин до моменту 

набрання законної сили рішенням суду є правовою підставою вимагати від 

роботодавця компенсації порушень або відновлення трудових прав працівника. 

Зокрема, якщо за результатами перевірки (або самостійно працівником) виявлено 

порушення трудових прав працівників, наприклад, оплата праці здійснювалася на 

рівні нижче мінімальної заробітної плати, працівник не реалізував своє право на 

щорічну основну відпустку, виконував роботу у святкові та вихідні дні тощо. В 

цьому разі, працівник може просити суд стягнути з роботодавця невиплачену 

заробітну плату, виплатити компенсацію за дні невикористаної щорічної основної 

відпустки тощо.  

Підсумовуючи аналіз проблеми прихованих трудових відносин, пропонуємо 

законодавчо закріпити механізм захисту трудових прав працівника шляхом 

звернення до суду із вимогою про визнання цивільно-правового договору про 

виконання робіт чи надання послуг удаваним; визнання трудового договору 

укладеним та стягнення із роботодавця належних працівнику виплат, компенсацій 

чи зобов’язання його (роботодавця) вчинити певні дії для відновлення порушених 

прав та інтересів працівника у період з моменту фактичного виникнення відносин 

між сторонами і до набрання законної сили рішенням суду. 

Чинне законодавство України визначає міру відповідальності лише за 

фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору 

(контракту). Таке формулювання, на нашу думку, дещо суперечить ч. 3 ст. 24 

КЗпП України [81], яка встановлює обов’язок роботодавця не лише укласти 

трудовий договір з працівником, а й повідомити про це відповідний орган 

державної влади. До того ж під час розгляду судами спорів щодо законності 

притягнення роботодавців до відповідальності за неофіційне працевлаштування, 
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саме неповідомлення про прийняття працівника на роботу без укладення 

трудового договору не впливає на рішення суду [177]. Суди мотивують своє 

рішення, тим, що ч. 3  ст. 43 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення та абз. 2 ч. 2 ст.265 КЗпП України не передбачено застосування 

штрафу до суб’єкта господарювання через відсутність повідомлення 

центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та 

реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника 

на роботу. Тому відсутність повідомлення центрального органу виконавчої влади 

з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з 

адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування про прийняття працівника на роботу не свідчить про те, що між 

працівником та роботодавцем не оформлено трудовий договір, оскільки 

законодавець не пов’язує чинність трудового договору із наявністю відповідного 

повідомлення. 

Вважаємо, що оскільки КЗпП України визначає порядок оформлення 

трудових відносин у два етапи, адже до моменту повідомлення компетентного 

органу про прийняття працівника на роботу такого працівника не може бути 

допущено до фактичного виконання трудових обов’язків, то і відповідальність 

має бути передбачена як за відсутність між сторонами трудового договору та 

неповідомлення про його укладення, так і за невиконання хоча б однієї із 

зазначених умов. 

Пропонуємо до абз. 2 ч. 2 ст. 265 КЗпП України та ч. 3 ст. 41 Кодексу 

України про адміністративні правопорушення внести зміни та замінити 

формулювання «фактичний допуск працівника до роботи без оформлення 

трудового договору (контракту)» на «допущення працівника до роботи без 

укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням 

власника, або уповноваженого ним органу, або урегулювання фактичних 

трудових відносин нормами цивільного права, що встановлено рішенням суду, 

яке набрало законної сили, та/або відсутність повідомлення центрального органу 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_901768/ed_2018_09_18/pravo1/KD0001.html?pravo=1#901768
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виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної 

політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування про прийняття працівника на роботу в порядку, 

встановленому Кабінетом Міністрів України» [319, с. 183-184]. 

Законодавством України передбачено категорії громадян, з якими 

роботодавець зобов’язаний укласти трудовий договір. Перелік таких суб’єктів 

передбачено ч. 1 ст. 14 Закону України «Про зайнятість населення» [201]. Для 

таких категорій громадян, крім осіб з інвалідністю, які не досягли пенсійного 

віку, роботодавець, у якого на умовах зайнятості працює понад 20 осіб, повинен 

створити квоту у розмірі 5% середньооблікової чисельності штатних працівників 

за попередній календарний рік. 

Для працевлаштування осіб, яким до настання права на пенсію за віком 

відповідно до ст. 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування» [199] залишилося 10 і менше років, підприємствам, установам та 

організаціям з чисельністю штатних працівників від 8 до 20 осіб встановлюється 

квота у розмірі не менше однієї особи у середньообліковій чисельності штатних 

працівників (ч.2 ст. 14 Закону України «Про зайнятість населення» [201]). 

Окремий норматив працевлаштування встановлено для осіб з інвалідністю, 

які не досягли пенсійного віку. Такий передбачено ч. 1 ст. 19 Закону України 

«Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» і становить 4% 

середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за рік, а 

якщо працює від 8 до 25 осіб, у кількості одного робочого місця [217].  

Проаналізувавши законодавство, яким передбачено порядок квотування 

робочих місць, виділяємо певні неточності у регулюванні квотування робочих 

місць, що відповідно створює площину для зловживань з боку роботодавця. 

Зокрема, відповідно до абз. 2 ч. 3 ст. 14 Закону України «Про зайнятість 

населення» обов’язковою умовою дотримання роботодавцями квоти вважається 

працевлаштування таких громадян відповідно до вимог ч. 2 цієї статті, про що 

роботодавці інформують щороку центральний орган виконавчої влади, що 

реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1058-15/paran464#n464
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[201]. У ч. 5 ст. 19 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з 

інвалідністю в Україні» зазначено, що виконанням нормативу робочих місць 

вважається працевлаштування підприємством, установою, організацією, зокрема 

підприємством, організацією громадських організацій інвалідів, фізичною 

особою, яка використовує найману працю, інвалідів, для яких це місце роботи є 

основним [217]. 

Буквальне розуміння вищенаведених нормативних положень відображено у 

працях І. Терюханової, Н. Стульпінас, О. Терещук [318, с. 25], Р. І. Шабанова 

[355, с. 10] тощо. Зокрема, на думку Р.І. Шабанова, сутність квотування полягає у 

тому, що роботодавець зобов’язаний виділити кількість робочих місць і 

влаштувати на них інвалідів. Наголошує, квоти вважаються виконаними, 

незалежно від того, чи були прийняті на роботу інваліди, направлені органами 

служби зайнятості, чи такі особи звернулися до роботодавця самостійно [355, 

с. 10]. 

Спростовує зазначену позицію науковців та відповідно свідчить про 

наявність законодавчої колізії положення ч. 2 ст. 53 Закону України «Про 

зайнятість населення». А саме: у разі невиконання роботодавцем протягом року 

квоти для працевлаштування громадян, зазначених у ч.1 ст. 14 цього Закону, з 

нього стягується штраф за кожну необґрунтовану відмову у працевлаштуванні 

таких осіб у межах відповідної квоти у двократному розмірі мінімальної 

заробітної плати, встановленої на момент виявлення порушення [201]. Зазначене 

положення передбачає, що відповідальність за невиконання досліджуваного 

обов’язку роботодавця настає не за невиконання квоти, а за необґрунтовану 

відмову у прийнятті на роботу. 

Відповідна проблема була помічена С. В. Венедіктовим, котрий зазначає, що 

неналежне виконання обов’язку роботодавця щодо працевлаштування певних 

категорій громадян полягає у необґрунтованій відмові від прийняття на роботу. 

Однак, за словами науковця, саме необґрунтованість відмови під час 

працевлаштування є тією підставою, що на практиці унеможливлює застосування 

наведених положень закону про зайнятість, зважаючи на те, що штраф стягується 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/5067-17/paran89#n89
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/5067-17/page3?text=%ED%E5%EE%E1%B4%F0%F3%ED%F2%EE%E2%E0%ED+%E2%B3%E4%EC%EE%E2#w12
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/5067-17/page3?text=%ED%E5%EE%E1%B4%F0%F3%ED%F2%EE%E2%E0%ED+%E2%B3%E4%EC%EE%E2#w23


 

 

71 

не за недотримання нормативу робочих місць, а лише за необґрунтовану відмову. 

Поза тим, додає науковець, ніхто не забороняє роботодавцю штучно 

сформулювати такі вимоги до претендента, які б в подальшому слугували 

підставою для «обґрунтованої» відмови у працевлаштуванні [36, с. 23]. 

Чимало проблем на практиці виникає через доведеність факту 

необґрунтованої відмови роботодавця від прийняття на роботу. Проблема 

поширюється не лише на правовідносини працевлаштування громадян у межах 

квот, а є визначальною на етапі оформлення трудових відносин. 

В окремих випадках, з метою забезпечити належний захист громадян від 

необґрунтованої відмови у прийнятті на роботу, законодавством передбачено 

обов’язок роботодавця оформити таку відмову письмово. Наприклад, відповідно 

до ч. 2 ст. 184 КЗпП України при відмові у прийнятті на роботу вагітних жінок 

або жінок, які мають дітей віком до трьох років, одиноких матерів, які мають 

дитину віком до 14 р. або дитину з інвалідністю власник або уповноважений ним 

орган зобов’язані повідомляти їм причини відмови у письмовій формі [81]. 

Аналізуючи відповідну проблему, О. В. Басай пропонує доповнити Закон 

України «Про зайнятість населення» положенням щодо обов’язкової письмової 

форми відмови роботодавця у прийнятті на роботу безробітного, який звернувся 

за направленням служби зайнятості [10, с. 67]. Загалом погоджуючись із 

науковцем, вважаємо, що обов’язок письмово відмовити у прийнятті на роботу 

має виникати у роботодавця не лише щодо громадян, які звертаються за 

направленням державної служби зайнятості, а також і тих, які самостійно 

звернулися, отримавши інформацію про наявність вакантних посад. 

Відповідний недолік був врахований під час підготовки проєкту Трудового 

кодексу України. Так, ч. 4 ст. 28 проєкту передбачено обов’язок роботодавця, на 

вимогу особи, якій відмовлено у прийнятті на роботу, письмово повідомити про 

причину такої відмови, яка має відповідати законодавству [235]. Законодавче 

закріплення обов’язку роботодавця оформити відмову у прийнятті на роботу 

працівника у письмовій формі стане не лише основним засобом доказування під 

час розгляду судом справи про необґрунтовану відмову у прийнятті на роботу, а 
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також виконуватиме і превентивну функцію, оскільки роботодавець розумітиме 

можливі наслідки своєї поведінки. 

Питання щодо забезпечення роботодавцем робочих місць для громадян, 

визначених ст. 14 Закону України «Про зайнятість населення», та притягнення 

останнього до відповідальності не знайшло однозначного підходу також і в 

судовій практиці. Так, аналізуючи відповідні судові рішення, виділяємо три 

підходи представників судової влади щодо вирішення відповідних спорів. 

Перший полягає у тому, що належне виконання роботодавцем відповідного 

обов’язку передбачає винятково створення робочих місць. Питання заповнення 

цих місць працівниками залежить не від роботодавця, а від волевиявлення 

потенційного працівника. Наприклад, 2018 р. Донецьке обласне відділення Фонду 

соціального захисту інвалідів звернулося із позовом до ТзОВ «Бізнес-Партнер» 

про стягнення адміністративно-господарських санкцій та пені за невиконання 

нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю у 2017 році. 

Позивач посилався на те, що у відповідача має бути працевлаштована 1 особа з 

інвалідністю, фактично у 2017 р. за даними звіту не працювало жодної особи. 

Розглянувши відповідний позов, Донецький окружний адміністративний суд 

прийшов до висновку про безпідставність позову, оскільки обов’язок роботодавця 

зі створення робочих місць для інвалідів не передбачає пошук особи-працівника. 

Аналізуючи норми Конституції та законодавства України, суд відзначив, що 

основним органом працевлаштування громадян є центри зайнятості, людина 

самостійно обирає собі працю і не може бути примушена виконувати її, особи з 

інвалідністю, реалізуючи своє право на працевлаштування, самостійно 

звертаються до роботодавця або у центр зайнятості, вони є вільними у виборі 

професії та місця роботи [254]. 

Другий підхід відображено у ширшому тлумаченні обов’язку роботодавця 

забезпечити працевлаштування у межах норм, визначених законодавством, однак 

не пов’язує цей обов’язок із безпосереднім укладенням трудового договору. За 

висновком суду, роботодавець повинен створити робочі місця, а також вжити усіх 

можливих заходів для заповнення вакансій. Зокрема, Тернопільський окружний 
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адміністративний суд, розглядаючи позов Тернопільського обласного відділення 

Фонду соціального захисту інвалідів до ПП «Порядок» з аналогічними вимогами, 

задоволив його. Однією із підстав для такого висновку слугувало ненадання суду 

доказів, що підтверджують пошук роботодавцем працівників з інвалідністю у 

інший спосіб, наприклад, звернення у засоби масової інформації, мережу Інтернет 

тощо, що, своєю чергою, підтверджувало би вжиття усіх залежних від нього 

заходів щодо працевлаштування осіб з інвалідністю [280]. На думку суду, 

відповідачем не вжито усіх залежних від нього заходів для виконання ним 

обов’язку щодо виконання нормативу із працевлаштування, передбаченого 

Законом. Аналогічний висновок викладено у низці інших судових рішень [179]. 

Третій підхід щодо квотування робочих місць для пільгових категорій 

громадян полягає у тому, що належним виконанням відповідного обов’язку є 

створення вакантних місць та інформування про це Державної служби зайнятості. 

Так, розглядаючи справу за позовом Львівського обласного відділення Фонду 

соціального захисту інвалідів до ТзОВ «Наш Край ЛТД» про стягнення боргу, 

відмовив у його задоволенні. Суд відзначив, що відповідачем було вжито всі 

заходи щодо створення робочих місць для працевлаштування інвалідів відповідно 

до встановленого нормативу, про що він інформував центр зайнятості, водночас, 

центром зайнятості працівники до відповідача не спрямовувалися, безпосередньо 

до роботодавця з питань працевлаштування не зверталися, будь-яких зауважень 

до створеного робочого місця центром зайнятості не зазначалось [269]. 

Саме останній підхід відображає правові висновки Верховного Суду, 

зроблені під час розгляду аналогічних справ. Зокрема, за висновком суду, 

юридична відповідальність у вигляді виникнення обов’язку здійснити грошовий 

платіж на користь Фонду соціального захисту інвалідів настає: 1) або в разі 

порушення роботодавцем вимог ч. 3 ст. 18 Закону №875-XII, а саме: не виділення 

та не створення робочих місць, не надання державній службі зайнятості 

інформації, не звітування перед Фондом соціального захисту інвалідів про 

зайнятість та працевлаштування інвалідів, так як саме ця бездіяльність має своїм 

фактичним наслідком позбавлення державної служби зайнятості можливості 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_61/ed_2017_12_19/pravo1/T087500.html?pravo=1#61
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організувати працевлаштування інвалідів, 2) або у разі порушення роботодавцем 

вимог ч. 3 ст. 17, ст. 18, ч. 2, 3 та 5 ст.19 Закону № 875-XII, що полягає у 

безпідставній відмові у працевлаштуванні інваліда, який звернувся до 

роботодавця самостійно чи був направлений до нього державною службою 

зайнятості [163]. Додатково суд зазначив, що закон не покладає обов’язок на 

роботодавця здійснювати самостійний пошук працівників – інвалідів [162]. 

Погоджуючись із правовими висновками Верховного Суду, вважаємо, що 

оскільки чинним законодавством не закріплено обов’язку роботодавця 

здійснювати пошук потенційних працівників для працевлаштування у межах 

броні шляхом подання оголошення у засобах масової інформації, через мережу 

Інтернет чи у інший спосіб, то відповідно не вчинення цих дій не може стати 

підставою для притягнення роботодавця до відповідальності за невиконання 

відповідного обов’язку [329, с. 69]. 

Не лише роботодавець є зобов’язаним суб’єктом у правовідносинах 

працевлаштування пільгових категорій громадян. Такими, поряд із роботодавцем, 

є територіальні управління державної служби зайнятості, куди громадяни 

звертаються для пошуку роботи, перебувають на обліку як такі, що шукають 

роботу, а за наявності інформації про наявність вакантних місць такі 

територіальні управління направляють їх для працевлаштування до конкретного 

роботодавця. Дії роботодавця є лише частиною заходів, які сприяють ефективній 

реалізації права громадянина, що належить до категорій, визначених ч. 1 ст. 14 

Закону України «Про зайнятість населення» [201], бути працевлаштованим на 

пільгових умовах. До того ж укладення трудового договору у межах квоти 

залежить від бажання самого працівника укласти договір, а також від наявності на 

ринку праці особи з кваліфікацією, освітою, спеціальністю, досвідом, вміннями та 

іншими вимогами, які відповідають критеріям роботодавця, особливостям його 

виробничої діяльності тощо. 

Підсумовуючи вищезазначене, робимо висновок, що належне виконання 

роботодавцем обов’язку забезпечити працевлаштування пільгових категорій 

громадян має передбачати наступне.  

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_57/ed_2017_12_19/pravo1/T087500.html?pravo=1#57
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_61/ed_2017_12_19/pravo1/T087500.html?pravo=1#61
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_17/ed_2017_12_19/pravo1/T087500.html?pravo=1#17
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_21/ed_2017_12_19/pravo1/T087500.html?pravo=1#21
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_477571/ed_2017_12_19/pravo1/T087500.html?pravo=1#477571
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По-перше, створення роботодавцем необхідної кількості робочих місць. 

Варто звернути увагу на ще один законодавчий недолік, а саме встановлення 

єдиного для всіх роботодавців критерію визначення квоти для працевлаштування. 

Наприклад, для підприємства, де кількість працівників становить 21 передбачено 

обов’язок створити 4 робочі місця для пільгових категорій громадян. Це близько 

25% від усієї чисельності працівників на підприємстві. Якщо ці вакансії не будуть 

заповнені, то роботодавець обмежений у здійсненні своєї діяльності і не може 

забезпечити належну потужність та якість роботи. Також особливості виконання 

окремих видів діяльності взагалі можуть обмежувати працевлаштування на таке 

підприємство, наприклад, неповнолітніх, осіб з інвалідністю, жінок тощо, однак 

для них законодавець не передбачив особливих правил щодо квотування робочих 

місць. 

Зважаючи на це, пропонуємо у Законі України «Про зайнятість населення» 

запровадити більш гнучку систему визначення кількості робочих місць для 

пільгових категорій громадян. Це повинно виявлятися у закріпленні обов’язку 

роботодавця щорічно звертатися до державної служби зайнятості для погодження 

кількості робочих місць, які роботодавець зобов’язаний створити для певних 

категорій громадян. Така кількість повинна визначатися за взаємною згодою 

сторін, з урахуванням кількості працюючих на підприємстві, особливостей 

діяльності підприємства, а також залежно від показників пропозиції робочої сили 

за попередній рік та наявної кількості працівників, зареєстрованих у державній 

службі зайнятості як безробітних у відповідному регіоні. 

По-друге, обов’язок роботодавця щодо забезпечення працевлаштування 

пільгових категорій громадян повинен передбачати подання звіту до Державної 

служби зайнятості у порядку та формі, визначених Порядком надання 

роботодавцями державній службі зайнятості інформації про зайнятість та 

працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні 

працевлаштуванню [205]. Такий звіт є актом інформування органів 

працевлаштування про створені робочі місця для працевлаштування пільгових 

категорій громадян, про кількість працевлаштованих на ці місця громадян і, 
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водночас, запитом роботодавця про направлення громадян для 

працевлаштування. 

Враховуючи вищезазначене, пропонуємо абз. 2 ч. 3 ст. 14 Закону України 

«Про зайнятість населення» викласти у редакції: «належним виконанням 

обов’язку забезпечити працевлаштування громадян у межах квот вважається 

створення робочих місць для пільгових категорій громадян у кількості, 

погодженій із державною службою зайнятості, з урахуванням особливостей 

господарської діяльності роботодавця; вжиття законодавчо передбачених заходів 

щодо поінформованості уповноважених органів про наявність відповідних місць, 

а також обґрунтованість відмови у прийнятті на роботу у межах квоти». 

Своєю чергою, частину 2 ст. 53 Закону України «Про зайнятість населення» 

викласти у наступній редакції: «Необґрунтована відмова роботодавця від 

прийняття на роботу особи, яка належить до категорій, визначених ст. 14 цього 

Закону, в межах встановлених квот, карається штрафом у двократному розмірі 

мінімальної заробітної плати, встановленої на момент виявлення порушення». 

 

2.2. Участь роботодавця у забезпеченні належних, безпечних i здорових умов 

праці як елемент соціального захисту працівників 

 

Право працівників на належні, безпечні та здорові умови праці є одним із 

прав людини, яке гарантується правовими нормами про охорони праці. 

Особливості реалізації цього права передбачені Главою ХІ «Охорона праці» КЗпП 

України [81], Законом України «Про охорону праці» [218] та низкою інших 

нормативно-правових актів.  

Основні проблеми забезпечення охорони праці на виробництві були 

висвітлені у працях У. П. Бек [14, с.27-51], Ю. Ю. Івчук [72, с. 5-8, 12-29], 

З. Я. Козак [82, с. 228-233], І. В. Лагутіної [95, с. 96-140], О. М. Обушенка [129, 

с. 158-248], О. М. Потопахіної [182, с. 138-141], О. В. Шрамка [359, с. 81-127], 

В. І. Чудовського [354, с. 6-8], О. А. Яковлєва [372, с. 94-182] та ін.  
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Аналізуючи конституційне право особи на належні, безпечні та здорові 

умови праці, вчені використовують різі терміни: «належні, безпечні та здорові 

умови праці» [354, с. 1, 6; 359, с. 43], «безпечні та здорові умови праці» [182, 

с. 138; 340, с. 391], «нешкідливі умови праці» [7, с. 29], «охорона здоров’я на 

виробництві» [340, с. 391], «безпека праці» [14, с. 39], «соціальна безпека» [12, 

с. 6, 8; 105, с. 165; 113] тощо. Причиною цьому, насамперед, варто відзначити 

відсутність термінологічної єдності у законодавстві щодо позначення умов праці, 

які б гарантували працівнику охорону його життя і здоров’я. Для прикладу, 

незважаючи на проголошене Конституцією України право особи на належні, 

безпечні та здорові умови праці (ст.43) [87], законодавець у ч. 2 ст. 153 КЗпП 

України закріплює обов’язок роботодавця забезпечити безпечні і нешкідливі 

умови праці [81]. У Законі України «Про охорону праці» зустрічаємо інші 

терміни: «безпека праці», «гігієна праці», «безпека і гігієна праці», «охорона 

здоров’я» тощо [218]. 

Висловлюючи власну позицію щодо термінологічного позначення обов’язку 

роботодавця у системі охорони праці, більш правильною видається конструкція 

«належні, безпечні та здорові умови праці», яка закріплена Основним Законом 

України [87]. Таку термінологію щодо умов праці пропонує закріпити 

законодавець у новому Трудовому кодексі України. Зокрема, відповідно до ч. 1 

ст. 275 зазначеного проєкту працівник має право на здорові і безпечні умови праці 

та належні санітарно-побутові умови, що відповідають нормам з охорони праці 

[235]. 

З’ясуємо зміст поняття «належні, безпечні та здорові умови праці». 

Систематизувавши наукові підходи до тлумачення змісту категорії умови праці 

[96, с. 41; 237, с. 224; 342, с. 151], під такими розуміємо сукупність різноманітних 

чинників робочого процесу, які впливають на стан здоров’я та життєдіяльність 

працівника як у процесі трудової діяльності, так і за її межами. 

У науковій літературі належні умови праці розглядають як умови, що 

відповідають певним нормам (медичним, технічним, санітарним, юридичним та 

ін.), які закріплені у правилах, положеннях, стандартах та в інших актах, які 
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забезпечують виконання норми (міри) праці за кількістю та якістю, а також 

можливість її перевиконання при творчому ставленні до своєї роботи [342, с. 151]. 

О. А. Яковлєв пропонує належними умовами вважати: справний стан машин, 

верстатів і пристроїв; належну якість матеріалів та інструментів, потрібних для 

виконання роботи, і їх вчасне отримання; своєчасне постачання виробництва 

електроенергією, газом, іншими джерелами енергоживлення; своєчасне 

забезпечення технічною документацією [372, с. 124]. 

Детальний аналіз поняття безпечні та здорові умови праці здійснив 

О.О. Лакіза, на думку якого, безпечними є умови, за яких для працюючих під час 

виконання покладених на них трудових обов’язків створено й реалізовано 

систему організаційних, управлінських і технічних умов для забезпечення 

недопущення випадків виробничого травматизму і професійних захворювань. 

Здорові умови праці – ті, що відповідають соціально-економічним, санітарно-

гігієнічним і лікувально-профілактичним нормам і правилам, які гарантують 

збереження працездатності працівника, тобто фізичного, психічного і соціального 

благополуччя у процесі його трудової діяльності [96, с. 174]. За словами У. П. Бек, 

безпечні умови праці – це сукупність чинників, які впливають на трудову 

діяльність людини і в яких відсутній або ж мінімізований ризик заподіяння будь-

якої шкоди її життю та здоров’ю [14, с. 45]. Л. П. Амелічева стверджує, що 

безпечні і здорові умови праці створює роботодавець шляхом здійснення 

соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних та 

лікувально-профілактичних засобів і заходів, які забезпечує система нормативно-

правових приписів з метою збереження життя, здоров’я і працездатності 

працюючих [7, с. 85]. 

О. В. Шрамко безпечними умовами називає ті умови, за яких вплив 

потенційно шкідливих і небезпечних виробничих чинників усунуто або рівні 

такого впливу мінімізовані до гранично допустимих показників за допомогою 

засобів індивідуального захисту, а також забезпечення справного стану 

технічного оснащення, обладнання, устаткування, інструментів тощо [359, с. 43]. 
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Узагальнивши наведені підходи щодо розуміння поняття належні, безпечні 

та здорові умови праці, вважаємо, що такими потрібно розуміти умови, які 

забезпечують соціальну безпеку трудової діяльності. Тобто умови, які 

відповідають законодавчо встановленим вимогам, нормам та нормативам, а тому 

відповідно попереджають або принаймні мінімізують негативний вплив 

шкідливих виробничих факторів на працівника, а також забезпечують належне 

виконання працівником його трудових обов’язків. Такі умови повинні бути 

створені працівнику на робочому місці, аби зберегти його життя та здоров’я, 

забезпечити йому нормальну життєдіяльність як під час виконання ним трудових 

обов’язків, так і в побуті.  

Систематизувавши положення законодавства [81; 218] щодо забезпечення 

роботодавцем належних, безпечних та здорових умов праці, пропонуємо 

відповідні обов’язки роботодавця поділити на три групи.  

Перша група обов’язків – профілактичні. Такими вважаємо обов’язки: 

організовувати первинні та періодичні медичні огляди працівників; проводити 

інструкції та навчання з охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки; 

дотримуватися вимог щодо тривалості часу роботи та часу відпочинку.  

Обов’язок роботодавця організовувати медичні огляди для окремих категорій 

працівників закріплено ст. 169 КЗпП України [81], ст. 17 Закону України «Про 

охорону праці» [218]. Медичний огляд – це одна із форм активної медичної 

допомоги населенню, яка спрямована на визначення стану здоров’я та виявлення 

ранніх форм захворювання [26, с. 347]. 

Відповідно до ст. 169 КЗпП України роботодавець зобов’язаний власним 

коштом організувати проведення попереднього (при прийнятті на роботу) і 

періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, 

зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами 

праці або таких, де є потреба у професійному доборі, а також щорічного 

обов’язкового медичного огляду осіб віком до 21 р. [81]. Правові підстави та 

процедуру проведення медичних оглядів працівників визначає Закон України 

«Про охорону праці». Зокрема, відповідно до його положення роботодавець 
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зобов’язаний організувати медичний огляд за заявою працівника, якщо він 

вважає, що погіршення стану його здоров’я пов’язане з умовами праці або за 

своєю ініціативою, якщо стан здоров’я працівника не дозволяє йому виконувати 

трудові обов’язки (ч. 3 ст. 17) [218]. 

Цільове призначення медичних оглядів працівників в контексті їхнього 

соціального захисту можна вивести із аналізу наукової літератури з питань 

охорони праці працівників. Зокрема, В. Я. Бурак стверджує, що медичні огляди 

при прийнятті на роботу проводяться з метою встановлення фізичної і 

психофізіологічної придатності осіб до роботи за конкретно визначеною 

професією, спеціальністю, посадою, для запобігання захворюванням і нещасним 

випадкам, виявлення захворювань, які становлять загрозу зараження працівників і 

продукції, що випускається [338, с. 178]. На думку Н.М. Хуторян, медичний огляд 

дозволяє визначити придатність працівника виконувати ту чи іншу роботу [349, 

с. 356]. 

Більш повною за змістом, видається думка О. О. Конопельцевої, за словами 

котрої роль медичного огляду полягає у: попередженні захворювань (зокрема, й 

професійних) і нещасних випадків; забезпеченні безпеки праці, охорони здоров’я 

населення; попередженні поширення інфекційних і паразитарних захворювань; 

вирішенні питань щодо можливості працівника продовжувати роботу в умовах дії 

шкідливих або небезпечних виробничих чинників; розробці за результатами 

огляду індивідуальних лікувально-профілактичних і реабілітаційних заходів для 

віднесених до груп ризику; втіленні в життя оздоровчих заходів та ін. [86, с. 189] 

Вважаємо, що медичний огляд працівника є індикатором подальших дій 

роботодавця у динаміці трудових правовідносин щодо забезпечення соціальної 

безпеки трудової діяльності працівників. Медичне обслідування сприяє 

визначенню не лише стану здоров’я, а слугує підставою для моніторингу умов 

праці, які можуть негативно впливати на здоров’я працівника. Тому невиконання 

вищеописаного обов’язку роботодавцем може зумовити негативні наслідки як для 

самого роботодавця, так і для працівника. Зокрема, доручення працівнику 

трудових обов’язків, які не відповідають його стану здоров’я, знижує якість 
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роботи, продуктивність, може призвести до нещасних випадків на виробництві чи 

професійних захворювань. А невідповідність трудових обов’язків стану здоров’я 

працівника призводить до розвитку загальних чи професійних захворювань 

тимчасового чи стійкого характеру; у випадку не проведення періодичних 

медичних оглядів працівник може бути необізнаним про наявність у нього 

захворювання. Це, своєю чергою, може призвести до тимчасової або постійної 

непрацездатності працівника, до втрати ним матеріального забезпечення у 

працездатному віці.  

Ще одним обов’язком роботодавця є інструктування працівника з питань 

охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки та інших умов роботи. 

Порядок проведення навчання та інформування працівників із питань, які 

необхідні їм у процесі виконання трудових функцій, передбачено ст. 29 КЗпП 

України [81], ст. 18 Закону України «Про охорону праці» [218], а також Типовим 

положенням про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань 

охорони праці та переліку робіт з підвищеною небезпекою [334]. Зазначені 

нормативні акти передбачають обов’язок роботодавця проінструктувати 

працівника з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці і протипожежної 

охорони. Щодо окремих категорій працівників, з урахуванням особливостей 

трудової функції, законодавством передбачено організацію спеціального 

попереднього навчання.  

Підтвердженням того, що працівник був ознайомлений із правилами та 

умовами здійснення трудової діяльності є розписка працівника. Водночас, за 

результатами проходження навчання роботодавець або ж заклад, який проводив 

відповідне навчання, зобов’язані організувати перевірку знань працівника, 

отриманих у процесі навчання. Непроходження навчання чи інструктажів або 

незадовільні результати перевірки знань є підставою для недопущення працівника 

до виконання трудових обов’язків.  

Практичне виконання обов’язку інформування та навчання працівників з 

охорони праці, пожежної безпеки тощо часто нівелюється шляхом формального 
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збору підписів працівників, внаслідок чого працівники не володіють достатньою 

інформацією щодо техніки безпеки та поведінки на випадок аварій тощо. 

Згідно із науковими дослідженнями відсутність у працівника попередньо-

обов’язкових знань є однією із основних причин аварій та нещасних випадків на 

виробництві. Про це свідчить статистика: з 75000 нещасних випадків у 2% 

усунути небезпеку їхнього настання було неможливо, у 10% причиною стали 

умови праці (наприклад, устаткування) і у 88% випадки відбулись внаслідок 

небезпечної поведінки працівника [18, с.76]. На наявність відповідної проблеми 

звертає увагу також К. М. Андрющенко, який зазначає, що, нещасні випадки 

трапляються внаслідок: невиконання вимог інструкцій з охорони праці; 

невиконання посадових обов’язків; порушення вимог безпеки під час експлуатації 

обладнання, устаткування, машин, механізмів тощо, що свідчить про недостатній 

контроль керівників підприємств за організацією навчання та перевірки знань з 

питань охорони праці, якістю проведення інструктажів з питань охорони праці та 

інші недоліки в організації безпечного виконання робіт [9, с. 184]. 

Підсумовуючи: виконання роботодавцем обов’язку інформування та 

навчання працівників з техніки безпеки, пожежної безпеки тощо є важливим 

превентивним заходом щодо захисту життя та здоров’я працівників та щодо 

запобігання виробничих аварій, нещасних випадків на виробництві, внаслідок 

яких працівник отримує тимчасову чи стійку втрату працездатності. 

Чинне законодавство не передбачає ефективні заходи впливу, які 

стимулювали б роботодавця до виконання описаного вище обов’язку. Для 

прикладу, під час прийняття працівника на роботу Комунальне некомерційне 

підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги №1» не роз’яснило 

права і обов’язки, не проінформувало про умови праці, про робоче місце, про 

небезпечні і шкідливі виробничі фактори та можливі наслідки їх впливу на 

здоров’я. Тому працівник подав заяву про звільнення за власним бажанням через 

порушення трудового законодавства, умов колективного договору роботодавцем. 

Однак його звільнили із застосуванням положення ст. 38 КЗпП України. 

Працівник захистив своє право, звернувся в суд із вимогою змінити 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_202/ed_2017_11_16/pravo1/KD0001.html?pravo=1#202
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формулювання причини звільнення: «внаслідок порушення роботодавцем 

законодавства про працю, колективного чи трудового договору», що є підставою 

для виплати вихідної допомоги у розмірі, передбаченому колективним договором, 

але не менше тримісячного середнього заробітку. Судом позовні вимоги 

задоволено [272]. Таким чином, якщо роботодавець не виконав відповідного 

обов’язку, то працівник може звільнитися та отримати грошову компенсацію. 

Ефективність такого заходу впливу на роботодавця видається сумнівною, адже, 

отримати компенсацію за порушення роботодавцем законодавства про працю 

працівник може лише припинивши трудові правовідносини. 

До роботодавця можуть застосувати певні заходи примусу шляхом винесення 

припису також контролюючі органи. Однак, у випадку мовчазної згоди 

працівника та пред’явлення роботодавцем розписки про ознайомлення 

працівників з умовами праці, технікою безпеки тощо, неналежне виконання чи 

невиконання обов’язку роботодавцем повідомити працівника про всі необхідні 

обставини, які б забезпечували належну охорону праці працівника підтвердити 

важко. Робимо висновок, що належне виконання даного обов’язку роботодавця 

залежить від рівня соціальної свідомості та відповідальності самого роботодавця, 

який повинен самостійно прагнути попередити негативні наслідки виробничого 

процесу. 

Тривалість робочого часу та часу відпочинку є однією із істотних умов 

трудового договору, оскільки визначає період виконання працівником трудових 

обов’язків, тобто час протягом якого працівник підпорядковується вимогам 

роботодавця. Водночас, належне співвідношення часу роботи та часу відпочинку 

є складовими належних, безпечних та здорових умов праці, адже від тривалості 

роботи та відпочинку залежить стан здоров’я працівника, рівень його 

працездатності, можливість забезпечення ним нормальної життєдіяльності як для 

себе, так для своєї сім’ї. 

Важливою гарантією соціального захисту працівників є визначення 

законодавством України максимальних норм тривалості робочого часу та 

мінімальних норм часу відпочинку. Конкретні ж умови праці встановлюються за 
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домовленістю між працівником та роботодавцем. До того ж пріоритет у 

визначенні умов все ж належить роботодавцю. 

Спробуємо більш детально проаналізувати обов’язок роботодавця щодо 

забезпечення працівнику часу відпочинку в контексті його соціального захисту 

працівника.  

Найперше варто з’ясувати поняття часу відпочинку як один із засобів 

соціального захисту працівника. У науковій літературі склалося два підходи щодо 

розуміння цієї категорії: широкий та вузький.  

Прихильники широкого підходу визначають час відпочинку як час, протягом 

якого працівник вільний від виконання своїх трудових обов’язків та може 

використовувати його на власний розсуд [50, с.238; 377, с.148].  

Натомість, вузький підхід полягає у позначенні часом відпочинку лише того 

часу, який працівник використовує для відпочинку, для оздоровлення, на власний 

розсуд [40, с. 84; 296, с. 241; 348, с. 148]. О. А. Ситницька обґрунтовує, що 

елементом права на відпочинок є не всі відпустки, а лише щорічні, основним 

призначенням яких є забезпечення повноцінного відпочинку працівників [296, 

с. 141]. В. В. Хромей переконує, що час відпочинку – це передбачена трудовим 

законодавством можливість працівника відновити свої фізичні та духовні сили у 

вільний від роботи час, використаний на власний розсуд [348, с. 148]. 

С. М. Черноус вважає, що відпочинок потрібен не лише для підтримки, 

відновлення фізичного стану здоров’я, а й душевного та соціального, що 

обумовлює (хоч і відносно) виділення у трудовому праві різних видів часу 

відпочинку: направленого на забезпечення, відновлення (збереження) фізичного 

та психічного здоров’я – міжзмінні перерви, щорічні відпустки, додаткові 

відпустки за особливий характер праці, за роботу із важкими та шкідливими 

умовами праці тощо; духовного – святкові дні та неробочий час у дні релігійних 

свят; соціального – соціальні відпустки, відпустки у зв’язку з навчанням та ін 

[351, с. 135]. Вчена, зачисляючи до часу відпочинку весь вільний від виконання 

трудових обов’язків час, вважає його часом, наданим працівнику для відновлення 

здоров’я. 
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Заперечуючи належність соціальних відпусток, відпусток у зв’язку з 

навчанням та інших відпусток, які мають цільовий характер, до часу відпочинку, 

автори підручників з трудового права зауважують, що такі відпустки надаються з 

конкретною метою і не можуть використовуватися працівником на власний 

розсуд [338, с. 292-293]. Л. П. Гаращенко, наголошує, що соціальні відпустки 

надаються не для відпочинку від праці і часто не пов’язані з виконанням 

працівником своєї трудової функції за трудовим договором. Вони надаються для 

того, щоб захистити людину, яка працює [40, с. 84]. 

В контексті аналізу співвідношення тривалості робочого часу та часу 

відпочинку як одного із засобів соціального захисту працівника, більш 

прийнятним вважаємо вузьке трактування змісту поняття часу відпочинку, 

оскільки лише час, вільний від трудових обов’язків, який особа використовує на 

власний розсуд, може сприяти покращенню здоров’я працівника, відновити його 

сили, позитивно відзначитися на якості та ефективності роботи. Відпочинок особи 

сприяє покращенню її уваги під час виконання трудових обов’язків, що може 

також запобігти аваріям, нещасним випадкам на робочому місці. 

Важливе значення для забезпечення належних, безпечних та здорових умов 

праці має періодичність реалізації працівником права на відпочинок. Дане 

питання врегульоване ст. 11 Закону України «Про відпустки» та ст. 80 КЗпП 

України, відповідно до яких забороняється ненадання щорічних відпусток повної 

тривалості впродовж двох років підряд, а також ненадання їх протягом робочого 

року особам віком до 18 р. та працівникам, які мають право на щорічні додаткові 

відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами чи з особливим характером 

праці [81; 194]. 

Незважаючи на те, що реалізація працівником права на відпочинок є 

добровільною, а обов’язок забезпечення реалізації цього права покладається на 

роботодавця, на практиці не завжди дотримуються положень законодавства. 

Зокрема, у постанові від 25.07.2018 р. у справі №823/1265/16 Верховний Суд 

зазначив, що відпустка – це право, а не обов’язок кожного, хто працює. 

Відповідно, суд прийшов до висновку, що включення працівника до графіка 
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відпусток свідчить про надання позивачу права на використання щорічної 

основної відпустки, при цьому правовий механізм примусового направлення 

працівника у відпустку за наявності невикористаних додаткових відпусток за 

попередні періоди відсутній [171]. Відтак, виникає прогалина щодо механізму 

належного виконання роботодавцем свого обов’язку гарантувати працівнику 

належні, безпечні та здорові умови здійснення трудової діяльності, адже у одному 

випадку роботодавець не може змусити працівника піти у відпустку, навіть якщо 

останній не скористався таким правом більше двох років, а в іншому – відсутність 

відпочинку під час виконання працівником обов’язків не лише погіршує якість 

роботи працівника, а й може призвести до погіршення стану здоров’я та нещасних 

випадків на виробництві. Видається доцільним у законодавстві закріпити норму, 

яка передбачає право роботодавця відсторонити від виконання трудових 

обов’язків працівника, який впродовж двох років підряд не скористався своїм 

правом на відпочинок. 

Підсумовуючи аналіз профілактичних обов’язків роботодавця, вважаємо, що 

такими є обов’язки, виконання яких забезпечить баланс між здоров’ям працівника 

та обсягом і тривалістю виконуваної ним роботи, а також формування у 

працівника належного обсягу знань щодо поведінки у виробничих умовах. 

Другу групу обов’язків роботодавця щодо створення належних, безпечних та 

здорових умов праці позначаємо терміном матеріально-технічні, до якої 

зачисляємо обов’язок забезпечувати працівників засобами індивідуального 

захисту та засобами пиття, продуктами харчування, залежно від особливостей 

виробництва, а також обов’язок організовувати безпечну експлуатацію 

механізмів, іншого устаткування, впроваджувати сучасні технології виробництва.  

Обов’язок забезпечити працівника спеціальними засобами індивідуального 

захисту передбачено ст. 8 Закону України «Про охорону праці» [218], 

Мінімальними вимогами безпеки і охорони здоров’я при використанні 

працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці [115]. 

Відповідно до абз. 1 п. 3 Мінімальних вимог на роботах зі шкідливими та 

небезпечними умовами праці, а також роботах, що пов’язані із забрудненням, або 
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тих, що здійснюються в несприятливих метеорологічних умовах, працівникам 

видаються безоплатно спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби 

індивідуального захисту за встановленими нормами, які для роботодавця є 

обов’язковим мінімумом безоплатної видачі засобів індивідуального захисту, з 

визначенням захисних властивостей засобів індивідуального захисту та строків їх 

використання. 

Засоби індивідуального захисту повинні бути видані в строки, встановлені 

нормативами. Ідеться як про первинне та періодичне забезпечення засобами. 

Невиконання цих вимог є порушенням законодавства щодо створення належних, 

безпечних та здорових умов праці. Відповідно, працівник, який змушений купити 

засоби індивідуального захисту власним коштом через порушення строків їх 

видачі, має право на компенсацію понесених витрат [338, с. 408-409]. 

Засоби індивідуального захисту покликані нейтралізувати або компенсувати 

вплив шкідливих факторів виробничого середовища [47, с. 14]. 

Ще одним заходом, покликаним нейтралізувати вплив шкідливих умов праці 

на організм працівника, є забезпечення молоком, лікувально-профілактичним 

харчуванням, газованою солоною водою відповідно до ст.ст. 166-167 КЗпП 

України [81], а також ст. 7 Закону України «Про охорону праці» [218]. Із аналізу 

положень вищезазначених нормативних актів вбачається, що забезпечення 

відповідними напоями та продуктами відбувається у зв’язку з роботою в особливо 

шкідливих умовах, які негативно впливають на стан здоров’я працівника. 

Варто відзначити, що недосконалість законодавчого регулювання обов’язку 

забезпечити працівників засобами індивідуального захисту та продуктами 

харчування може призвести до численних зловживань з боку роботодавця. Він 

може таке забезпечення не надавати або ж змушувати працівника власним 

коштом придбати необхідні засоби. Щодо продуктів харчування чи напоїв, то 

інколи працівникам невідомо про наявність у них прав на отримання такого 

матеріального забезпечення, а роботодавець умисно про це замовчує з метою 

зменшити фінансові витрати. 
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Працівники, виявляючи порушення прав, не вживають належних заходів 

щодо їх усунення. Зокрема, згідно з даними Єдиного державного реєстру судових 

рішень за період 2017-2018 р.р. судами розглядався лише один спір щодо 

порушення права працівників на забезпечення молоком у зв’язку з роботою у 

шкідливих умовах. Так, Амур-Нижньодніпровський районний суд міста 

Дніпропетровська, розглядаючи справу №199/9264/16-ц за позовом Первинної 

організації профспілки трудящих металургійної і гірничодобувної промисловості 

України ПАТ «Дніпропетровський завод прокатних валків» в особі голови 

профспілкового комітету в інтересах працівників заводу до ПАТ 

«Дніпропетровський завод прокатних валків» про визнання незаконним 

невидання безоплатно працівникам заводу молока, які працюють на роботах з 

шкідливими умовами праці та зобов’язати здійснювати безоплатну видачу молока 

працівникам заводу, прийшов до висновку про безпідставність позовних вимог. У 

мотивувальній частині рішення суд зазначив, що підставою для видачі молока є 

наявність на підприємстві робіт з шкідливими умовами праці та працівників, що 

працюють на цих роботах. Оскільки позивачем не подано доказів, що 

підтверджують обставину ненадання молока, наявність у відповідача робіт із 

шкідливими умовами праці, та працівників, що працюють на таких роботах, у 

задоволенні позову слід відмовити [247]. 

Розглядаючи трудовий спір, суд поклав обов’язок доказування на позивача-

працівника. Позиція суду узгоджується із основною концепцією доказування у 

цивільному процесі, згідно із якою кожна сторона повинна довести ті обставини, 

на які вона посилається.  

Водночас, ч. 4 ст. 81 Цивільного процесуального кодексу України 

передбачає, що у разі посилання учасника справи на невчинення іншим 

учасником справи певних дій або відсутність певної події суд може зобов’язати 

такого іншого учасника справи надати докази вчинення цих дій або наявності 

певної події. У разі ненадання доказів суд може визнати обставину невчинення 

відповідних дій або відсутності події встановленою. Вважаємо, що саме цей 

виняток має бути застосовано судом під час виникнення спору у зв’язку з 
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незабезпеченням працівників засобами індивідуального захисту та продуктами 

харчування на роботах зі шкідливими умовами. У таких категоріях спорів єдиним 

доказом незабезпечення працівника відповідними засобами можуть бути 

показання свідків (наприклад, інших працівників). Водночас, насамперед 

доказуванню підлягає наявність підстав для отримання працівником засобів чи 

продуктів, а саме: шкідливість умов виробництва та праці. Шкідливі та небезпечні 

умови праці підтверджуються за результатами атестації робочого місця. Тому 

обов’язок надати документи про атестацію робочого місця або довести 

відсутність підстав щодо її проведення має бути покладено на роботодавця. У разі 

встановлення судом факту виконання працівником роботи у шкідливих умовах та 

відповідно наявності у нього підстав для отримання засобів захисту чи продуктів 

харчування, саме роботодавець повинен довести факт їх надання своїм 

працівникам.  

З метою узгодження судової практики під час вирішення даної категорії 

спорів, пропонуємо ст. 81 Цивільного процесуального кодексу України доповнити 

таким положенням: «У спорах про невиконання роботодавцем своїх обов’язків 

щодо забезпечення працівників засобами індивідуального захисту чи продуктами 

харчування у зв’язку з роботою у шкідливих умовах обов’язок доказування факту 

проведення атестації робочого місця працівника чи відсутності підстав для 

проведення атестації, а також факту забезпечення працівників відповідними 

засобами покладається на роботодавця». 

Ще одним обов’язком роботодавця у системі матеріально-технічного 

забезпечення працівників є покращення умов праці, забезпечення безпеки 

експлуатації механізмів та іншого устаткування в процесі роботи, впровадження 

сучасних технологій та механізмів роботи.  

Зокрема, згідно із ст. 158 КЗпП України роботодавець зобов’язаний вживати 

заходів щодо полегшення і оздоровлення умов праці працівників шляхом 

впровадження прогресивних технологій, досягнень науки і техніки, засобів 

механізації та автоматизації виробництва, вимог ергономіки, позитивного досвіду 

з охорони праці, зниження та усунення запиленості, загазованості повітря у 
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виробничих приміщеннях, зниження інтенсивності шуму, вібрації, 

випромінювань тощо [81]. 

Зазначений обов’язок роботодавця охоплює правильну експлуатацію 

механізмів, які використовуються у робочому процесі шляхом отримання дозволу 

на експлуатацію машин та устаткування та дотримання норм технологічного 

навантаження (ст. 13 Закону України «Про охорону праці» [218]). У разі 

недотримання норм, уповноважений орган звертається до суду із вимогою про 

тимчасове зупинення робіт до моменту усунення роботодавцем виявлених 

обов’язків [253; 257]. 

Відповідно до ст. 16 Конвенції Міжнародної організації праці № 155 “Про 

безпеку та гігієну праці та виробниче середовище” роботодавці повинні 

забезпечувати наскільки це обґрунтовано та практично здійснено, щоб робочі 

місця, механізми, обладнання та процеси, які перебувають під їхнім контролем, 

були безпечними і не загрожували здоров’ю [193]. 

У літературі неодноразово звертається увага на важливість впровадження 

передових технологій виробництва та забезпечення правильної експлуатації 

устаткування. Зокрема, за словами І. В. Ткаченко, найбільш частими причинами 

виробничого травматизму на виробництві є, окрім іншого, робота на несправному 

обладнанні або на обладнанні без засобів захисту; відсутність драбин, які б 

відповідали вимогам правил техніки безпеки; розвантаження і транспортування 

вантажів без застосування відповідних механізмів і пристосувань; користування 

несправним реманентом, пристосуванням та інструментом [336, с. 379]. 

Т. Ю. Гринюк серед основних причин сучасних несприятливих умов праці в 

Україні називає моральну і фізичну зношеність і застарілість обладнання, яке 

функціонує (близько 80%), а також невідповідність значної частини техніки 

санітарно-гігієнічним, ергономічним або технічним вимогам безпеки праці [51, 

с.123]. 

Погоджуючись із науковцями, вважаємо, що модернізація та правильна 

експлуатація машин, механізмів та іншого устаткування на виробництві 

забезпечує, окрім підвищення ефективності та якості праці, передусім, безпеку 
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трудової діяльності працівника. У протилежному випадку, це може призвести до 

заподіяння шкоди його здоров’ю у вигляді професійного захворювання або ж 

внаслідок настання нещасного випадку. Описані заходи, відіграють 

попереджувальну роль щодо заподіяння шкоди життю та здоров’ю працівника, 

оскільки зменшують або ж усувають ризики аварій та нещасних випадків на 

виробництві, професійних захворювань тощо. 

У законодавстві відсутні порядок та умови модернізації устаткування на 

виробництві, що зумовлено неможливістю уніфікувати їх з урахуванням 

особливостей діяльності виробництва. Це унеможливлює встановити факт 

порушення роботодавцем вимог про соціальну безпеку трудової діяльності 

працівника та притягнути його (роботодавця) до відповідальності. Тому, як 

видається, в умовах європейської інтеграції України та підвищення рівня 

соціальної свідомості, роботодавці повинні бути зацікавленими у створенні 

сучасних умов роботи для працівників. Такі є не лише гарантом безпеки праці, а й 

підвищують її продуктивність та економічні показники діяльності виробництва. 

Підсумовуючи, матеріально-технічні обов’язки роботодавця розглядаємо як 

такі, що спрямовані на створення умов фізичного захисту працівника від впливу 

на життя та здоров’я шкідливих умов праці, а також на усунення ризиків настання 

нещасних випадків на виробництві шляхом забезпечення працівників засобами 

індивідуального захисту, напоями та продуктами харчування, впровадження 

передових технологій виробництва, модернізації устаткування та організації 

правильної експлуатації машин та механізмів. 

Третю групу обов’язків роботодавця становлять моніторингові (оцінювальні) 

обов’язки, серед яких: обов’язок організовувати розслідування нещасних випадків 

на виробництві та професійних захворювань, а також обов’язок проводити 

атестацію робочого місця працівника. 

Аналізуючи Порядок розслідування та обліку нещасних випадків, 

професійних захворювань і аварій на виробництві [159], робимо висновок, що 

основна роль у проведенні розслідування нещасного випадку належить 

роботодавцю, який повинен: повідомити про нещасний випадок Фондові 
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соціального страхування України, керівникові первинної організації профспілки, 

керівникові підприємства, де працює потерпілий, якщо потерпілий працює не за 

місцем настання нещасного випадку, органові державного пожежного нагляду, 

закладові державної санітарно-епідеміологічної служби; утворити комісію з 

розслідування нещасного випадку на виробництві; забезпечити приміщенням, 

засобами зв'язку, оргтехнікою, автотранспортом, канцелярським приладдям та 

іншими засобами, необхідними для організації роботи комісії; компенсувати 

витрати, пов’язані з роботою комісії; розглянути і затвердити примірник акта за 

формою Н-5 і Н-1 (у разі, коли нещасний випадок визнано таким, що пов'язаний з 

виробництвом) протягом доби після надходження матеріалів щодо результатів 

розслідування; зареєструвати нещасний випадок у журналі відповідної форми; 

надіслати примірники затверджених актів за формою Н-5 і Н-1 протягом доби 

службі охорони праці, потерпілому, фонду, територіальному органу Державної 

інспекції праці, первинній організації профспілки; скласти повідомлення про 

наслідки нещасного випадку. 

Розслідування нещасного випадку на виробництві має подвійне значення, 

адже встановлення причинного зв’язку між заподіяною працівнику шкодою та 

нещасним випадком чи професійним захворюванням є підставою для отримання 

працівником заходів соціального забезпечення коштом роботодавця та Фонду 

соціального страхування України. Водночас, у процесі такого розслідування 

виявляються причини, які зумовили настання випадку чи захворювання 

працівника. У подальшому роботодавець зобов’язаний вжити заходів для 

уникнення нещасних випадків на виробництві, для мінімізації впливу на здоров’я 

працівника небезпечних виробничих чинників. 

Роботодавці ухиляються від розслідування нещасного випадку або 

намагаються приховати причинний зв’язок між нещасним випадком на 

виробництві (професійним захворюванням) та ушкодженням здоров’я (чи 

смертю) працівника з метою уникнення відповідальності.  

У судовій практиці сформувалося декілька категорій спорів щодо 

розслідування нещасного випадку чи професійного захворювання. Більшість 
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таких становлять спори, які виникають через бездіяльність роботодавця щодо 

розслідування нещасного випадку чи професійного захворювання. Основною 

підставою виникнення спорів є невиконання роботодавцем законодавчих 

обов’язків щодо повідомлення про заподіяння шкоди здоров’ю працівника та 

організації розслідування нещасного випадку. Відтак працівник звертається до 

суду із вимогою про встановлення факту нещасного випадку на виробництві чи 

професійного захворювання. Суди відмовляють у задоволенні позовних вимог, 

посилаючись на відсутність у суду права самостійно встановлювати обставини 

нещасного випадку, тим більше пов’язувати факт із виконанням трудових 

обов’язків, фактично перебравши на себе повноваження комісії зі спеціального 

розслідування нещасного випадку [252; 266; 279]. Підтримуємо позицію суду, 

оскільки на етапі виникнення спору про наявність причинного зв’язку між станом 

здоров’я працівника та виконанням ним трудових обов’язків, не проведено 

жодних дій з метою отримання доказів про факт нещасного випадку. 

У судовій практиці зустрічаємо також спори із вимогою зобов’язати 

роботодавця провести розслідування нещасного випадку на виробництві чи 

професійного захворювання [248]. Однак, для задоволення такого позову у суду 

мають бути докази, які б підтверджували, що шкода здоров’ю працівника 

заподіяна під час виконання трудових обов’язків. Одним із доказів може бути 

повідомлення закладу охорони здоров’я про нещасний випадок на виробництві. 

Так, відповідно до п. 6 Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, 

професійних захворювань та аварій на виробництві заклад охорони здоров’я 

зобов’язаний невідкладно передати з використанням засобів зв’язку (факс, 

телефонограма, електронна пошта) та протягом доби на паперовому носії 

екстрене повідомлення про звернення потерпілого з посиланням на нещасний 

випадок та/або гостре професійне захворювання (отруєння) на виробництві (у разі 

можливості з висновком про ступінь тяжкості травм) за формою згідно із 

додатком 1: роботодавцю, де працює потерпілий; територіальному органові 

Держпраці за місцем настання нещасного випадку та/або гострого професійного 

захворювання (отруєння); робочому органові виконавчої дирекції Фонду 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/337-2019-%D0%BF#n480
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соціального страхування за місцем настання нещасного випадку [159]. За таких 

обставин, спір може бути вирішено на користь працівника. Однак, у випадку 

ненадання працівнику медичної допомоги та бездіяльності роботодавця, 

працівник, з яким трапився нещасний випадок на виробництві, фактично 

позбавлений будь-яких доказів, які підтверджують законність його позовних 

вимог. Закон не наділяє працівника правом самостійно повідомити Фонд 

соціального страхування України про нещасний випадок та ініціювати 

розслідування такого.  

З метою убезпечити працівника від протиправної бездіяльності роботодавця, 

пропонуємо п. 8 Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, 

професійних захворювань та аварій на виробництві доповнити абзацом 

наступного змісту: «У випадку невжиття роботодавцем протягом двох годин з 

моменту отримання інформації про нещасний випадок та/або гостре професійне 

захворювання (отруєння) заходів щодо повідомлення уповноважених суб’єктів 

про факт заподіяння шкоди  здоров’ю працівника на підприємстві, працівник, з 

яким стався нещасний випадок або члени його сім’ї, вправі звернутися до Фонду 

соціального страхування України із заявою про розслідування нещасного випадку 

чи професійного захворювання». 

Невиконання роботодавцем зобов’язань щодо розслідування нещасного 

випадку чи професійного захворювання може бути підставою для притягнення 

його до відповідальності у вигляді звільнення за грубе порушення трудових 

обов’язків. Наприклад, директора школи було звільнено із займаної посади на 

підставі п. 1 ст. 41 КЗпП України, тому що директор не організувала та не провела 

розслідування нещасного випадку, не повідомила своєчасно відділ освіти про 

випадок, не вжила заходів для притягнення до відповідальності винних осіб, не 

провела аналіз причин і не розробила заходів для подальшого попередження 

травматизму в навчальному закладі. Суд, розглядаючи спір щодо законності 

звільнення такого директора, прийшов до висновку, що всупереч п. 1 ст. 51 

Закону України «Про освіту», відповідними діями порушено права учнів на 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_232/ed_2015_06_11/pravo1/KD0001.html?pravo=1#232
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_626/ed_2014_12_28/pravo1/T106000.html?pravo=1#626
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_626/ed_2014_12_28/pravo1/T106000.html?pravo=1#626
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безпечні та нешкідливі умови навчання, а тому порушення правильно було 

кваліфіковано як грубе згідно з п. 1 ст. 41 КЗпП України [345]. 

Ще однією категорією спорів є спори щодо порушення порядку 

розслідування нещасного випадку, внаслідок чого зроблено неправильний 

висновок про відсутність причинного зв’язку між заподіяною працівнику шкодою 

та виконуваною роботою [262; 270; 277; 278]. Проблема вирішення таких полягає 

у невизначеності змісту кінцевого рішення, яке повинен прийняти суд. В одному 

випадку суди не лише встановлюють факт порушення комісією з розслідування 

нещасного випадку чи професійного захворювання порядку розслідування, а 

водночас роблять висновок про наявність чи відсутність причинного зв’язку між 

шкодою, заподіяною працівнику, та нещасним випадком чи професійним 

захворюванням [270]. Натомість, в іншому випадку – встановлюють факт 

порушення та зобов’язують комісію повторно провести розслідування, оскільки 

висновок про наявність чи відсутність причинного зв’язку не належить до 

компетенції суду [278]. 

Вважаємо, що в судовій практиці має бути вироблений єдиний підхід до 

вирішення спорів зазначеної категорії. Зокрема, якщо в процесі розгляду справи 

було встановлено порушення комісією з розслідування нещасного випадку чи 

професійного захворювання порядку розслідування, а наявних матеріалів 

достатньо для обґрунтованого висновку, то суди повинні приймати остаточне 

рішення. Це стане запорукою пришвидшення процесу розслідування нещасного 

випадку чи професійного захворювання, а також забезпечення соціального 

захисту потерпілого працівника. Однак, якщо за результатами розгляду справи 

буде встановлено, що комісією не зібрано усіх доказів, розслідування проведено 

не в повному обсязі, то суд, вказавши на недоліки, повинен зобов’язати комісію 

провести повторне розслідування. 

Моніторинговим є обов’язок роботодавця провести атестацію робочого місця 

працівника за умовами праці.  

Процедура проведення атестації передбачена Порядком проведення атестації 

робочих місць за умовами праці [224]. Визначення терміну «атестація робочих 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_232/ed_2015_06_11/pravo1/KD0001.html?pravo=1#232
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місць за умовами праці» є у Додатку 1 до Методичних рекомендації для 

проведення атестації робочих місць за умовами праці [110], Методологічних 

положеннях з організації державного статистичного спостереження «Умови праці 

на підприємствах» [112], а також розд. 3 Державних санітарних правилах і нормах 

при виконанні робіт у невимкнених електроустановках напругою до 750 кВ 

включно [204]. Згідно із нормативними актами атестація робочих місць за 

умовами праці – комплексна оцінка факторів виробничого середовища і 

трудового процесу, супутніх соціально-економічних факторів, що впливають на 

стан здоров’я і працездатність працівників у процесі трудової діяльності.  

Схоже за змістом розуміння поняття атестації робочого місця зустрічаємо 

також у науковій літературі. Для прикладу, О.О. Лакіза атестацію робочих місць 

за умовами праці розглядає як систему періодичного обліку, дослідження й 

оцінки на робочому місці шкідливих і небезпечних факторів виробничої сфери та 

трудового процесу, які впливають на здоров’я і працездатність людини в процесі 

трудової діяльності, що організовується на усіх підприємствах, в організаціях, 

установах незалежно від форм власності й виду діяльності, а також у 

роботодавців-фізичних осіб, та проводиться роботодавцем з метою приведення 

умов трудової діяльності працівників у відповідність з вимогами законодавства з 

охорони праці, розроблення організаційних, технічних, економічних і соціальних 

заходів щодо поліпшення умов трудової діяльності, а також отримання 

працівниками пільг і компенсацій за роботу в несприятливих умовах [96, с. 117]. 

Атестація робочого місця, як і розслідування нещасного випадку на 

виробництві, виконує подвійну роль:  

1) є одним із обов’язкових юридичних фактів - правових підстав 

спеціального пенсійного забезпечення працівників, які працюють у шкідливих та 

небезпечних умовах [176];  

2) за результатами проведення атестації визначаються та оцінюються 

небезпечні та шкідливі умови праці працівника, визначаються засоби мінімізації 

або усунення їх впливу на його життя та здоров’я тощо. 
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Таким чином, моніторингові обов’язки роботодавця передбачають низку 

заходів, спрямованих на виявлення небезпечних та шкідливих факторів 

виробництва, визначення ступеня їх впливу на організм працівника, а також 

розроблення та запровадження заходів для усунення таких умов чи мінімізації 

ризиків їх впливу на організм працівника. 

Підсумовуючи, робимо висновок, що належне виконання проаналізованих 

вище зобов’язань є ефективним засобом збереження життя та здоров’я 

працівників, попередження професійних захворювань та нещасних випадків на 

виробництві. А це зменшує видатки на фінансування заходів соціального 

забезпечення працівників у зв’язку із настанням соціальних ризиків, забезпечує 

здоров’я нації, підвищує рівень економіки в державі та ефективність роботи 

працівників. 

Попри соціальну значимість описаних заходів, існує проблема недостатності 

фінансування. Так, відповідно до положень ст. 19 Закону України «Про охорону 

праці» фінансування охорони праці здійснюється роботодавцем. Для підприємств, 

незалежно від форм власності, або фізичних осіб, які відповідно до законодавства 

використовують найману працю, витрати на охорону праці становлять не менше 

0,5% від фонду оплати праці за попередній рік. На підприємствах, що 

утримуються коштом бюджету, розмір витрат на охорону праці встановлюється у 

колективному договорі з урахуванням фінансових можливостей підприємства, 

установи, організації [218]. 

Наявність законодавчої норми є недостатньою для створення ефективного 

механізму розподілу та використання коштів роботодавцями для забезпечення 

належних, безпечних та здорових умов праці. Зокрема, у законодавстві відсутні 

засоби заохочення витрат на охорону праці як попереджувальний захід, а не на 

відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок нещасних випадків чи професійних 

захворювань. Адже, соціальні виплати працівника у випадку професійного 

захворювання чи нещасного випадку на виробництві здійснює не роботодавець 

(за винятком перших п’яти днів соціальної допомоги у зв’язку з тимчасовою 

втратою працездатності), а Фонд соціального страхування України.  
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В контексті розгляду даної потреби, пропонуємо у чинному законодавстві 

України передбачити норму, яка буде чітко визначати розподіл витрат на кожен із 

заходів соціального захисту, а також обов’язок роботодавця не лише виділити 

кошти на охорону праці, а використати їх протягом року. До того ж необхідно 

також збільшити обсяги фінансування витрат на створення належних, безпечних 

та здорових умов праці, зокрема, шляхом залучення коштів Фонду соціального 

страхування України. 

 

2.3. Зобов’язання роботодавця щодо належної оплати праці як елемент 

соціального захисту працівників 

 

Трудова діяльність працівника спрямована на отримання заробітної плати, 

яка є основним джерелом забезпечення життєдіяльності працездатного населення. 

В Україні питанням, пов’язаним із дослідженням заробітної плати, присвячено 

чимало наукових праць. Зокрема, особливості правового регулювання заробітної 

плати розроблялися О. В. Валецькою [34, с. 109-216], Г. А. Капліною [77, с. 9-13], 

О. П. Рудницькою [283, с. 11-13], Я.В. Сімутіною [299, с.10-16]. Стан договірного 

регулювання оплати праці проаналізував В. М. Божко [20, с. 6-8]. Як істотну 

умову трудового договору заробітну плату розглядали Т.В. Парпан [136, с. 352-

353], П. Д. Пилипенко [144, с. 30-85]; як гарантійну та компенсаційну виплату – 

А. М. Островерх [133, с. 8-9]; як один із засобів забезпечення гідного рівня життя 

особи – С. М. Синчук [288, с. 239-240]. Проблеми судового захисту права на 

заробітну плату висвітлено О. І. Процевським [238, с. 64-69; 239, с. 8-9]. 

Питання оплати праці традиційно досліджується у контексті проблем 

трудового права. Однак, з огляду на соціальну функцію заробітної плати, 

передусім, вона є одним із засобів соціального захисту працівників. На користь 

висловленої позиції наводимо наступні аргументи. 

По-перше, основним призначенням законодавчого закріплення розміру 

мінімальної заробітної плати є гарантування змоги задовольнити основні 

соціальні потреби працівника та членів його сім’ї, оскільки мінімальна заробітна 
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плата є державною соціальною гарантією, обов’язковою на всій території України 

для роботодавців усіх форм власності і господарювання та фізичних осіб, які 

використовують працю працівників, за будь-якою системою оплати праці. Розмір 

мінімальної заробітної плати визначається з урахуванням потреб працівників та їх 

сімей, вартісної величини достатнього для забезпечення нормального 

функціонування організму працездатної людини, збереження її здоров’я набору 

продуктів харчування, мінімального набору непродовольчих товарів та 

мінімального набору послуг, необхідних для задоволення основних соціальних і 

культурних потреб особистості, а також загального рівня середньої заробітної 

плати, продуктивності праці та рівня зайнятості (ст. 9 Закону України «Про 

оплату праці» [214]). Важливим чинником, який впливає на формування 

заробітної плати, окрім співвідношення попиту і пропозиції на ринку праці, є 

вартість робочої сили працівника та членів його сім’ї, об’єктивні демографічні 

закономірності зростання кількості населення, ціни на продукти харчування, 

предмети життєвої необхідності, житло тощо. Тобто, пріоритетним для 

визначення розміру заробітної плати працівника повинно бути забезпечення його 

спроможності задоволити основні потреби у побуті з урахуванням цін на товари 

та послуги у момент її визначення. 

По-друге, ч. 2 ст. 9 Закону України «Про оплату праці» передбачено, що 

мінімальна заробітна плата встановлюється у розмірі не нижчому від розміру 

прожиткового мінімуму для працездатних осіб [214]. Саме прожитковий мінімум 

є державним соціальним стандартом в Україні, що слугує критерієм для 

визначення особи нужденною та займає центральне місце у системі наукових 

досліджень проблеми забезпечення гідного рівня життя особи [108, с. 27; 288, 

с.239]. 

І, нарешті, по-третє, згідно із ст. 23 Загальної декларації прав людини кожен 

працюючий має право на справедливу і задовільну винагороду, що забезпечує гідне 

людини існування для неї самої та її сім’ї, яке доповнюється при необхідності 

іншими засобами соціального забезпечення [64]. Стаття 4 Європейської соціальної 

хартії закріплює право працівників на справедливу винагороду, що забезпечить їм 
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та їх сім’ям гідний життєвий рівень [61]. На підставі запропонованих положень, 

резюмуємо, що міжнародно-правовими актами винагорода особи за працю 

трактується як один із засобів соціального захисту працівника та членів його сім’ї, 

а не ставить у залежність забезпечення співрозмірності між виконаною роботою та 

розміром оплати праці, а також не визначає пріоритет забезпечення належним 

розміром заробітної плати мотивації працівника до роботи та відповідно до 

збільшення обсягів господарської діяльності роботодавця. 

У підтвердження сказаного варто також навести положення Конвенцій 

Міжнародної організації праці № 26 «Про процедуру встановлення мінімальної 

заробітної плати» [202], № 99 «Про процедуру встановлення мінімальної заробітної 

плати у сільському господарстві» [230], які визначають, що мета встановлення 

мінімальної заробітної плати – це надати необхідний соціальний захист, який не 

може бути нижчим від рівня, що забезпечує самого працівника і його сім’ю 

засобами існування. Конвенція Міжнародної організації праці № 131 «Про 

встановлення мінімальної заробітної плати з особливим врахуванням країн, що 

розвиваються» [195] розглядає встановлення мінімальної заробітної плати як 

захист від невиправдано низької заробітної плати. До факторів, які враховуються 

під час визначення рівня мінімальної заробітної плати, відносить потреби 

працюючих та їх сімей, економічні показники, зокрема, вимоги економічного 

розвитку. 

Складовими обов’язку роботодавця щодо належної оплати праці працівника в 

контексті соціального захисту вважаємо: виплата заробітної плати у розмірі, що 

забезпечує для працівника гідний рівень життя з урахуванням особливостей 

виконуваних працівником трудових обов’язків; своєчасність; відповідна до 

законодавства форма оплати праці; гарантування працівнику отримання заробітної 

плати у разі ліквідації роботодавця чи визнання його неплатоспроможним. 

Спробуємо більш детально розглянути кожен із вищеперелічених елементів 

відповідного обов’язку роботодавця. 

Першим обов’язком роботодавця у сфері оплати праці є її розмір. Юридичною 

гарантією виконання відповідного обов’язку роботодавцем є законодавче 
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регулювання мінімальної величини заробітної плати, нижче якої оплата праці 

працівнику, що виконує роботу на умовах повної зайнятості, не може проводитися. 

Зокрема, відповідно до ч. 1 ст. 95 КЗпП України [81] та ст. 1 Закону України «Про 

оплату праці» [214] мінімальна заробітна плата – це встановлений законом 

мінімальний розмір оплати праці за виконану працівником місячну (годинну) 

норму праці. Мінімальна заробітна плата визначається одночасно в місячному та 

погодинному розмірах. Щорічно Законом України про Держаний бюджет України 

на відповідний рік затверджується розмір мінімальної заробітної плати. Для 

прикладу, ст. 8 Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» 

визначено у 2019 р. мінімальну заробітну плату у місячному розмірі з 1 січня – 

4173 грн.; у погодинному розмірі з 1 січня – 25,13 грн. [198]. 

Для певних категорій працівників мінімальна заробітна плата визначається у 

підвищеному розмірі, порівняно із Законом України про Державний бюджет на 

відповідний рік. Один із прикладів підвищеного розміру мінімальної заробітної 

плати наводить О. І. Процевський. Таким він вважає розмір заробітної плати, 

встановлений для працівників, які виконують трудові функції у гірських населених 

пунктах [239, с. 9]. Відповідно до ч. 1 ст. 1 Закону України «Про умови оплати 

праці осіб, які працюють в гірських районах» на підприємствах, в установах, 

організаціях, територіальних органах, територіальних підрозділах та військових 

частинах, розташованих на території населених пунктів, яким надано статус 

гірських, тарифні ставки і посадові оклади працівників, військовослужбовців та 

осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ та Державної 

кримінально-виконавчої служби, визначені генеральною, галузевими та 

регіональними угодами як мінімальні гарантії в оплаті праці, а також встановлені 

за рішенням Кабінету Міністрів України або за його дорученням, підвищуються 

на 25% [233]. 

У чинному законодавстві закріплено положення, якими окремо врегульовано 

питання мінімальної заробітної плати також і для інших категорій працівників. Так, 

відповідно до примітки 1 Додатку 1 до Постанови Кабінету Міністрів України 

«Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і 
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коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих 

галузей бюджетної сфери» посадові оклади (тарифні ставки, ставки заробітної 

плати) з 01.01. 2017 р. розраховуються виходячи з розміру посадового окладу 

(тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду, встановленого у розмірі 

прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1 січня календарного року 

[215].  

Відповідно до ст. 3 Закону України «Про підвищення престижності 

шахтарської праці» тарифна сітка (схема посадових окладів) шахтарів формується 

на основі тарифної ставки робітника першого розряду, яка перевищує 

законодавчо встановлений рівень прожиткового мінімуму, встановленого для 

працездатних осіб на 1 січня календарного року, на величину не менш як на 30 %, 

з урахуванням поступового переведення всіх шахтарів на погодинну оплату праці 

та досягнення середньоєвропейського рівня зарплати шахтарів [221].  

Визначаючи розміри мінімальної заробітної плати для певних категорій 

працівників, законодавець, мав намір вирізнити характер їхньої праці, особливості 

виконання ними трудових обов’язків та, відповідно, гарантувати їм заробітну плату 

у розмірі вищому, ніж для інших категорій працівників. Незважаючи на 

загальноприйняте визнання законодавчо визначеного розміру заробітної плати як 

однієї із основних гарантій соціального захисту працівника, у вищезазначених 

нормативно-правових актах зустрічаємо чимало положень, які дозволяють 

роботодавцю за основу для визначення розміру заробітної плати приймати не 

мінімальний розмір заробітної плати, а прожитковий мінімум для працездатних 

громадян. Аналізуючи відповідні положення, робимо висновок, що такі положення 

є радше дискримінаційними, ніж спрямовані на забезпечення працівнику гідного 

рівня життя з урахуванням суспільної користі виконуваної роботи. Законодавець 

визначає мінімальний розмір заробітної плати для працівників бюджетної сфери, 

шахтарів у розмірі, підвищеному стосовно величини прожиткового мінімуму для 

працездатних громадян, визначеному на поточний рік, а не з урахуванням розміру 

мінімальної заробітної плати. Юридичним підґрунтям такого законодавчого 

регулювання розміру заробітної плати окремих категорій працівників є 
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положення ч.ч. 2, 5-6 ст. 96 КЗпП України [81] та ч.ч. 2, 5-6 ст. 6 Закону України 

«Про оплату праці» [214], відповідно до яких тарифна система оплати праці 

містить: тарифні сітки, тарифні ставки, схеми посадових окладів і професійні 

стандарти (кваліфікаційні характеристики). Схема посадових окладів (тарифних 

ставок) працівників установ, закладів та організацій, що фінансуються з бюджету, 

формується на основі: мінімального посадового окладу (тарифної ставки), 

встановленого Кабінетом Міністрів України; міжпосадових (міжкваліфікаційних) 

співвідношень розмірів посадових окладів (тарифних ставок) і тарифних 

коефіцієнтів. Мінімальний посадовий оклад (тарифна ставка) встановлюється у 

розмірі, не меншому за прожитковий мінімум, визначений для працездатних осіб 

на 1 січня календарного року. 

Зважаючи на те, що розмір прожиткового мінімуму для працездатних 

громадян у два рази нижчий, ніж розмір мінімальної заробітної плати, згадану 

норму вважаємо такою, що погіршує правове становище працівника у сфері 

соціального захисту. Для прикладу, відповідно до абз. 4 ч. 1 ст. 7 Закону України 

«Про Державний бюджет України на 2019 рік» розмір прожиткового мінімуму 

для працездатних осіб: з 01.01. 2019 р. становить 1921 грн., з 01.07. – 2007 грн., а з 

1 грудня – 2102 грн., в цей час, коли розмір мінімальної заробітної плати 

дорівнює 4173 грн. [198]. Вважаємо, що такий підхід є прихованою формою 

дискримінації працівників, які виконують особливо важливі функції у державі з 

метою зменшити дефіцит бюджету, адже величину прожиткового мінімуму для 

працездатних громадян для визначення розміру заробітної плати дозволено 

застосовувати лише тим роботодавцям, які кошти для виплати заробітної плати 

отримують з Державного бюджету України. Таким чином, держава, виконуючи 

одночасно дві функції (гаранта конституційних прав та свобод громадян, з однієї 

сторони та роботодавця – з іншої) на перший погляд, нібито мала на меті 

забезпечити посилені заходи соціального захисту працівників, які виконують 

роботу в особливих умовах, гарантуючи підвищений розмір заробітної плати, 

однак насправді у такій формі частково зменшила витрати із бюджету саме через 

заробітну плату працівників бюджетної сфери. 
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Сьогодні в Україні діють подвійні соціальні стандарти у сфері оплати праці 

працівників – мінімальна заробітна плата та прожитковий мінімум для 

працездатних громадян. В умовах, коли розмір однієї і другої категорії був 

однаковим, питання щодо забезпечення належного соціального захисту 

працівникам не виникало. Однак, якщо їхні розміри істотно різняться, важливо 

з’ясувати, мінімальна заробітна плата чи прожитковий мінімум є базовою 

величиною, здатною досягнути мети оплати праці – спроможність працівника 

забезпечити для себе та членів своєї сім’ї гідний рівень життя. 

Вважаємо, що таким соціальним стандартом у межах власне трудових 

правовідносин має бути лише мінімальна заробітна плата, зважаючи на наступне. 

По-перше, саме поняття «заробітна плата», а не «прожитковий мінімум» 

термінологічно прийнятне для трудових правовідносин. Заробітна плата є тією 

винагородою, яку роботодавець гарантує працівнику за виконану роботу. По-

друге, під час визначення розміру заробітної плати враховуються особливості 

трудових правовідносин між працівником та роботодавцем, а також правовий 

статус працівника як у трудових правовідносинах, так і в суспільстві. А саме: 

розмір заробітної плати визначається з огляду на тривалість, обсяг та умови 

роботи працівника за обліковий період, на кваліфікацію та трудову функцію 

працівника. До того ж відповідний розмір визначається з урахуванням того, щоб 

суб’єкт трудових правовідносин, а не особа працездатного віку, змогла 

забезпечити собі гідний рівень життя. Саме такий аргумент, поряд з іншими 

чинниками, сприятиме посиленому соціальному захисту працівників, а також 

стимулюватиме безробітних осіб працездатного віку до пошуку роботи. 

Не вважаємо аргументом на користь використання прожиткового мінімуму 

як базової величини визначення розміру заробітної плати для працівників 

бюджетної сфери той факт, що обчислений розмір їхньої заробітної плати 

перевищує мінімум, встановлений державою. Адже, підвищений розмір 

мінімальної заробітної плати для визначених категорій працівників, який 

роботодавці повинні забезпечувати, покликаний, передусім, вирізнити суспільну 

користь виконуваної цими працівниками роботи та компенсувати їм 
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(працівникам) шкідливість, важкість, стресовість умов праці, інші негативні 

фактори, які є присутні під час виконання ними відповідних трудових функцій. 

Тому цей критерій повинен бути врахований як базовий для визначення розміру 

заробітної плати. 

Резюмуючи, стверджуємо, що належне виконання роботодавцем обов’язків у 

сфері оплати праці має полягати не лише у виплаті заробітної плати у розмірі не 

нижчому, ніж мінімальний, а також і прямо залежно від розміру заробітної плати 

та від умов, у яких виконується робота, а також трудової функції працівника . 

Гарантування працівнику заробітної у розмірі не нижчому ніж мінімальний 

встановлений законом, на нашу думку, недостатньо для того, аби говорити про 

належне виконання роботодавцем обов’язків у сфері оплати праці. Належне 

виконання роботодавцем обов’язку із оплати праці як елемент соціального 

захисту працівників має також інші вагомі аспекти [326, с.106-108].  

По-перше, вартим уваги є питання, розмір нарахованої чи виплаченої 

заробітної плати повинен бути критерієм належного виконання роботодавцем 

обов’язків у сфері оплати праці. Так, із визначення поняття мінімальна заробітна 

плата, закріпленого ч. 1 ст. 3 Закону України «Про оплату праці» [214], а також ч. 

2 ст. 216 проєкту Трудового кодексу України [235] відповіді на дане запитання не 

вбачається. Водночас, який розмір оплати праці передбачав законодавець можна 

зробити висновок на підставі аналізу ч. 3 ст. 3-1 цього Закону, де визначено: якщо 

нарахована заробітна плата працівника, який виконав місячну норму праці, є 

нижчою за законодавчо встановлений розмір мінімальної заробітної плати, 

роботодавець проводить доплату до рівня мінімальної заробітної плати, яка 

виплачується щомісячно одночасно з виплатою заробітної плати [214]. 

Отже, мінімальний розмір заробітної плати, закріплений щорічно Законом 

України про Державний бюджет України на відповідний рік, встановлено саме 

для нарахованої заробітної плати. Згідно із п.п. 64. 2. 1. Податкового Кодексу 

України саме нарахована заробітна плата підлягає оподаткуванню [149]. 

Відповідно, розмір фактично отриманої плати працівником буде зменшено на 

суму оподаткування. До того ж, закріплюючи умови визначення розміру 
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мінімальної заробітної плати (ст. 9 Закону України «Про оплату праці» [214]),, 

законодавець не передбачив такого критерію як сплата єдиного соціального 

внеску. Тобто, визначаючи перелік показників, які потрібно брати до уваги під 

час встановлення мінімального розміру заробітної плати не враховано тієї умови, 

що заробітна плата кожного працівника підлягає оподаткуванню. 

За таких обставин виникає проблема відповідності соціальним стандартам 

розміру заробітної плати працівника, якщо він фактично отримає заробітну плату 

у розмірі, нижчому, ніж мінімальний. Як видається, для того, аби дати відповідь 

на це запитання потрібно насамперед врахувати основне призначення заробітної 

плати в контексті соціального захисту працівника – це забезпечити гідний рівень 

життя працівника, який дозволить задоволити побутові потреби життєдіяльності 

самого працівника та членів його сім’ї.  

Згідно із ч. 2 ст. 17 Закону України «Про державні соціальні стандарти та 

державні соціальні гарантії» однією із основних державних соціальних гарантій є 

мінімальний розмір заробітної плати [196]. Даний нормативний акт також 

передбачає, що державні соціальні гарантії повинні забезпечити рівень життя не 

нижчий, від прожиткового мінімуму. Прожитковий мінімум – вартісна величина 

достатнього для забезпечення нормального функціонування організму людини, 

збереження його здоров'я набору продуктів харчування, а також мінімального 

набору непродовольчих товарів та мінімального набору послуг, необхідних для 

задоволення основних соціальних і культурних потреб особистості (абз. 4 ст. 1) 

[196]. 

Відтак, враховуючи наведені положення законодавства у сфері соціального 

захисту працівників, презюмується, що працівник за кошти, які він отримує як 

заробітну плату зможе забезпечити рівень життя (матеріальний, духовний, 

культурний) для нормального функціонування не лише себе, а також своєї сім’ї. 

Як наслідок, якщо працівнику фактично роботодавець виплачуватиме заробітну 

плату нижче мінімальної, визначеної законом, після виконання податкових 

зобов’язань, то такий розмір неможливо назвати державною соціальною 

гарантією у сфері соціального захисту працівників. Вирішення даної проблеми, на 
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наш погляд, можливе двома способами. Перший спосіб передбачає внесення змін 

до Закону України «Про оплату праці» щодо визначення розміру мінімальної 

заробітної плати на календарний період з урахуванням величини єдиного 

соціального внеску, який роботодавець щомісячно сплачує шляхом відрахування 

необхідної суми із нарахованої заробітної плати працівника. Відповідно, розмір 

мінімальної заробітної плати, встановлений щорічно Законом України про 

Державний бюджет на поточний рік, буде більший на 18 %. 

Іншим способом вирішення даної проблеми вбачаємо внесення змін до КЗпП 

України та Закону України «Про оплату праці», де закріпити обов’язок 

роботодавця, що фактично виплачена працівнику заробітна плата не може бути 

нижчою ніж законодавчо встановлений мінімум. Підтримуємо другий варіант 

удосконалення законодавства, оскільки і роботодавець і працівник можуть мати 

соціальні пільги щодо сплати єдиного соціального внеску, які не враховуються 

під час законодавчого встановлення розміру мінімальної заробітної плати 

щорічно. Адже відповідно до п. 167.1 ст. 167 Податкового кодексу України ставка 

податку на доходи фізичних осіб становить 18% бази оподаткування щодо 

доходів, нарахованих (виплачених, наданих) (крім випадків, визначених ст. 167 

Податкового кодексу України) зокрема, але не винятково у формі: заробітної 

плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і 

винагород, які нараховуються (виплачуються, надаються) платнику у зв’язку з 

трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами [149]. 

На підставі п.п.169.1.1. п.169.1 ст.169 Податкового кодексу України будь-

який платник податку має право на зменшення суми загального місячного 

оподатковуваного доходу, отримуваного від одного роботодавця у вигляді 

заробітної плати, на суму податкової соціальної пільги у розмірі, що дорівнює 

50% розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на 

місяць), встановленому законом на 1 січня звітного податкового року [149]. 

Згідно із абз.1 п.п.169.4.1 п.169.4 ст.169 Податкового кодексу України 

податкова соціальна пільга застосовується до доходу, нарахованого на користь 

платника податку протягом звітного податкового місяця як заробітна плата (інші 
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прирівняні до неї відповідно до законодавства виплати, компенсації та 

винагороди), якщо його розмір не перевищує суми, що дорівнює розміру 

місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня 

звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 

грн [149]. 

Ще одна пільга передбачена ч. 3 ст. 24 Закону України «Про зайнятість 

населення». Зокрема визначено, що роботодавцю, який протягом 12 календарних 

місяців забезпечував створення нових робочих місць, працевлаштовував на них 

працівників і упродовж цього періоду щомісяця здійснював їм виплату заробітної 

плати в розмірі не менше ніж три мінімальні заробітні плати за кожну особу, 

протягом наступних 12 календарних місяців за умови збереження рівня заробітної 

плати в розмірі не менше ніж три мінімальні заробітні плати за кожну таку особу 

щомісяця за рахунок коштів Державного бюджету України, передбачених у 

бюджеті Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування 

України на випадок безробіття, компенсуються фактичні витрати у розмірі 50 % 

суми нарахованого єдиного внеску за відповідну особу за місяць, за який він 

сплачений, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України [201]. 

Враховуючи вищезазначене, пропонуємо поняття мінімальної заробітної 

плати, закріплене у ч. 1 ст. 95 КЗпП України [81] та ст. 1 Закону України «Про 

оплату праці», викласти у наступній редакції: «це визначений законодавством 

мінімальна межа оплати за працю, яку працівник фактично отримує без урахування 

сплачених в обов’язковому порядку податків та зборів». Зазначені уточнення 

доцільно викласти у новій редакції ч. 2 ст. 216 проєкту Трудового кодексу України. 

Важливе значення для належного виконання роботодавцем свого обов’язку у 

сфері оплати праці має також питання про те, які саме виплати охоплюються 

поняттям мінімальної заробітної плати як державної соціальної гарантії.  

Тут варто звернутися до ст. 2 Закону України «Про оплату праці», відповідно 

до якої структуру заробітної плати формує основна та додаткова заробітна плата. 

Основна заробітна плата – це винагорода за виконану роботу відповідно до 

визначених норм праці (норми часу, виробітку, обслуговування, посадові 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/153-2013-%D0%BF/paran7#n7
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обов’язки). Вона встановлюється у вигляді тарифних ставок (окладів) і відрядних 

розцінок для робітників та посадових окладів для службовців. Додаткова 

заробітна плата – це винагорода за працю понад установлені норми, за трудові 

успіхи та винахідливість і за особливі умови праці, яка містить доплати, надбавки, 

гарантійні і компенсаційні виплати, передбачені чинним законодавством; премії, 

пов’язані з виконанням виробничих завдань і функцій. До інших заохочувальних 

та компенсаційних виплат належать виплати у формі винагород за підсумками 

роботи за рік, премії за спеціальними системами і положеннями, виплати в рамках 

грантів, компенсаційні та інші грошові і матеріальні виплати, які не передбачені 

актами чинного законодавства або які провадяться понад встановлені 

зазначеними актами норми [214]. 

Відповідно до ст. 31 Закону України «Про оплату праці» при обчисленні 

розміру заробітної плати працівника для забезпечення її мінімального розміру не 

враховуються доплати за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного 

ризику для здоров’я, за роботу в нічний та надурочний час, роз’їзний характер 

робіт, премії до святкових і ювілейних дат [214]. 

Відзначимо, що попередня редакція згадуваної статті визначала, що до 

мінімальної заробітної плати не включаються доплати, надбавки, заохочувальні та 

компенсаційні виплати. Тепер дане положення є нечинним, що, на нашу думку, 

призвело до погіршення правового становища працівника у сфері оплати праці. 

Зокрема, здебільшого заробітна плата працівника складається, крім посадового 

окладу, також із різних премій, доплат тощо, які значно впливають на загальний 

розмір нарахованої заробітної плати. Тому, якщо враховувати нараховану 

заробітну плату з усіма надбавками, то це призведе до збільшення кількості тих 

роботодавців, які гарантують заробітну плату на рівні соціального стандарту. 

Тому ті працівники, які раніше отримували доплату до заробітної плати без 

урахування надбавок, оскільки її розмір був нижчим, ніж законодавчо 

передбачений, позбавлені відповідного права, незважаючи на те, що загальний 

розмір їх заробітної плати не змінився. 

Важливою складовою заробітної плати працівника є її індексація.  
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Законами України з метою надання соціальної підтримки населенню України 

в цілому та окремим категоріям громадян зокрема, встановлюються державні 

гарантії щодо індексації доходів населення для підтримання достатнього 

життєвого рівня громадян та купівельної спроможності їх грошових доходів в 

умовах зростання цін (п. 3 ч. 1 ст. 18 ) [196]. 

Згідно з ч. 6 ст. 95 КЗпП України заробітна плата підлягає індексації у 

встановленому законодавством порядку [81]. Порядок індексації заробітної плати 

працівника закріплено також у ст. 33 Закону України «Про оплату праці», яка 

передбачає, що в період між переглядом розміру мінімальної заробітної плати 

індивідуальна заробітна плата підлягає індексації згідно з чинним законодавством 

[214]. Нормативно-правовою основою проведення індексації є положення Закону 

України «Про індексацію грошових доходів населення» [210] та Порядку 

проведення індексації грошових доходів населення [158]. 

Правові підстави індексації заробітної плати визначені Законом України 

“Про індексацію грошових доходів населення”. Індексація грошових доходів 

населення – це встановлений законами та іншими нормативно-правовими актами 

України механізм підвищення грошових доходів населення, що дає можливість 

частково або повністю відшкодовувати подорожчання споживчих товарів й 

послуг. Об’єктом індексації грошових доходів населення є оплата праці (грошове 

забезпечення) як грошовий дохід громадян, одержаний ними в гривнях на 

території України і який не має разового характеру (ст.ст. 1, 2 Закону України 

“Про індексацію грошових доходів населення”) [210]. 

Відповідно до ч.ч. 1-4 ст. 4 Закону України «Про індексацію грошових 

доходів населення» індексація грошових доходів населення проводиться в разі, 

коли величина індексу споживчих цін перевищила поріг індексації, який 

установлюється в розмірі 101%. Обчислення індексу споживчих цін для індексації 

грошових доходів населення провадиться за наростаючим підсумком, починаючи 

з місяця введення в дію цього Закону. Для проведення подальшої індексації 

грошових доходів населення обчислення індексу споживчих цін починається за 

місяцем, у якому індекс споживчих цін перевищив поріг індексації, зазначений у 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_102/ed_2017_11_09/pravo1/T002017.html?pravo=1#102
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_336681/ed_2017_12_19/pravo1/KD0001.html?pravo=1#336681
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_843661/ed_2017_10_03/pravo1/T128200.html?pravo=1#843661
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_843661/ed_2017_10_03/pravo1/T128200.html?pravo=1#843661
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2017_10_03/pravo1/T128200.html?pravo=1
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ч. 1 ст. 4. Підвищення грошових доходів населення через індексацію здійснюється 

з першого числа місяця, що настає за місяцем, у якому публіковано індекс 

споживчих цін [210]. 

Проаналізувавши вищезгадані положення, робимо висновок, що жоден із них 

не закріплює прямого обов’язку роботодавця здійснити індексацію заробітної 

плати працівника за наявності для цього достатніх підстав [326, с. 113]. 

Недостатньо врегульоване це питання і у проєкті Трудового кодексу України. 

Зокрема, ст. 260 проєкту Трудового кодексу України передбачає лише, що 

заробітна плата, гарантійні та компенсаційні виплати підлягають індексації в 

порядку, встановленому законом [235].  

Користуючись недосконалістю законодавчих положень, роботодавці часто 

обмежують працівника у праві на отримання індексації заробітної плати, 

посилаючись на відсутність: прямого обов’язку провести індексацію заробітної 

плати; законодавчого механізму проведення та виплати індексації; належного 

фінансування. Тому судами щорічно розглядається чимало спорів щодо 

зобов’язання роботодавців провести та виплатити індексацію заробітної плати 

працівникам (наприклад, з початку 2019 р. судами розглянуто 613 таких справ) 

[63].  

Під час розгляду даної категорії спорів суди перевіряють чи: були визначені 

законом підстави для проведення індексації у вказаний позивачем період часу; 

виконав відповідач свій обов’язок із проведення відповідної індексації; вчасно і в 

повному розмірі роботодавець виплатив працівнику при його звільненні суму 

індексації (за умови, що позов про індексацію заробітної плати розглядається 

після звільнення працівника); є у сторін спір щодо такої суми.  

Варто відзначити, що здебільшого суди констатують факт наявності у 

роботодавця обов’язку провести працівнику індексацію заробітної плати та 

зобов’язують провести таку [251; 267]. Водночас, у судовій практиці є випадки, 

коли суд, визнаючи право працівника на індексацію заробітної плати, відмовляє у 

задоволенні відповідного позову, посилаючись на відсутність у роботодавця, який 

належить до бюджетної сфери фінансування, достатніх для цього матеріальних 
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ресурсів. Для прикладу, Галицький районний суд Івано-Франківської області, 

розглядаючи справу про стягнення індексації заробітної плати та встановивши 

наявність підстав для її проведення, відмовив у задоволенні позовних вимог. 

Підставою відповідного рішення зазначено те, що Кабінетом Міністрів України 

не виділялись грошові кошти на виплату індексації заробітної плати, тому позовні 

вимоги працівника про стягнення невиплаченої індексації заробітної плати 

задоволенню не підлягають [250]. 

Важливі висновки щодо обмеження права працівника на індексацію 

заробітної плати зробив Верховний Суд, згідно з яким індексація заробітної плати 

є однією з основних державних гарантій щодо оплати праці. Проведення 

індексації у зв’язку зі зростанням споживчих цін (інфляцією) є обов’язковою для 

всіх юридичних осіб - роботодавців, незалежно від форми власності та виду 

юридичної особи. Невиплата індексації заробітної плати є обмеженням права 

позивача на майно, що є незаконним [167]. Наведений висновок узгоджується 

також із позицією Європейського Суду з прав людини, який, розглядаючи справу 

«Кечко проти України», зазначив, що держава може вводити, призупиняти чи 

закінчити виплату надбавок, вносячи відповідні зміни в законодавство. Однак, 

якщо чинне правове положення передбачає виплату певних надбавок, і дотримано 

всі вимоги, необхідні для цього, органи державної влади не можуть свідомо 

відмовляти у цих виплатах доки відповідні положення є чинними [255]. 

Наявність великої кількості спорів щодо стягнення індексації заробітної 

плати, недостатність бюджетних асигнувань на виплату заробітної плати, а також 

різноманітність позицій судової влади щодо їх вирішення, свідчить про те, що 

питання індексації заробітної плати в України недостатньо врегульоване на 

законодавчому рівні. Як наслідок, обмежується право працівника на соціальний 

захист в частині виплати заробітної плати у розмірі, який забезпечить належний 

рівень життя для самого працівника та членів його сім’ї.  

Вважаємо, що право працівника на індексацію заробітної плати не може бути 

обмежене з мотивів відсутності у роботодавця достатніх для ресурсів, оскільки 

відповідні кошти є частиною заробітної плати та власністю працівника. 
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Непроведення індексації заробітної плати є одним із прикладів порушення права 

працівника на гідний рівень життя. Тому пропонуємо у законодавстві 

передбачити прямий обов’язок роботодавця самостійно перевіряти наявність 

підстав для індексації заробітної плати своїх працівників. Ба більше, механізм 

проведення та виплати індексації заробітної плати повинен бути закріплений у 

чинному трудовому законодавстві [326, с. 109]. 

Наступним елементом обов’язку роботодавця в контексті соціального 

захисту працівника є своєчасна та регулярна виплата заробітної плати.  

Конвенція Міжнародної організації праці № 95 «Про захист заробітної плати» 

передбачає, що заробітна плата повинна виплачуватися регулярно [208]. Більш 

детально питання регулярності та своєчасності виплати заробітної плати 

урегульовано вітчизняним законодавством. Так, згідно з ч.1 ст. 115 КЗпП 

України, заробітна плата повинна виплачуватися регулярно в робочі дні в 

терміни, встановлені колективним договором, але не рідше двох разів на місяць 

[81]. Відповідно до ст. 24 Закону України «Про оплату праці» заробітна плата 

виплачується працівникам регулярно в робочі дні у строки, встановлені 

колективним договором або нормативним актом роботодавця, погодженим з 

виборним органом первинної профспілкової організації чи іншим уповноваженим 

на представництво трудовим колективом органом (а в разі відсутності таких 

органів – представниками, обраними і уповноваженими трудовим колективом), 

але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує 

шістнадцяти календарних днів, та не пізніше семи днів після закінчення періоду, 

за який здійснюється виплата. У разі, коли день виплати заробітної плати 

збігається з вихідним, святковим або неробочим днем, заробітна плата 

виплачується напередодні [214]. Інші аспекти виплати заробітної плати (розмір за 

першу половину місяця, регулярність – частіше, ніж два рази на місяць, форма 

виплати (готівкою чи шляхом перерахунку коштів на банківський рахунок) 

повинні вирішуватися саме колективним та трудовим договором, але за 

погодженням із профспілковим органом. 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_336738/ed_2017_12_19/pravo1/KD0001.html?pravo=1#336738
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_336738/ed_2017_12_19/pravo1/KD0001.html?pravo=1#336738
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Сьогодні в Україні затримка роботодавцем виплати працівнику заробітної 

плати є доволі поширеним явищем, що змушує працівників звертатися в судовому 

порядку за захистом відповідного права. Важливою гарантією тут є відсутність 

будь-яких обмежень щодо строків звернення до суду із вимогою про стягнення 

відповідних сум. Зокрема, Конституційний Суд України, у рішенні від 15.10.2013 

р. № 9-рп/2013 надав правовий висновок, що кошти, які підлягають нарахуванню 

в порядку індексації заробітної плати та компенсації працівникам частини 

заробітної плати у зв’язку з порушенням строків її виплати, спрямовані на 

забезпечення реальної заробітної плати з метою підтримання достатнього 

життєвого рівня громадян та купівельної спроможності заробітної плати у зв’язку 

з інфляційними процесами та зростанням споживчих цін на товари та послуги (п. 

2.2.), працівник має право звернутися до суду з позовом про стягнення сум 

індексації заробітної плати та компенсації втрати частини заробітної плати через 

порушення строків її виплати як складових належної працівнику заробітної плати 

без обмеження будь-яким строком незалежно від того, чи були такі суми 

нараховані роботодавцем (пункт 2.3.) [263]. 

Неоднозначністю характеризується судова практика щодо стягнення, поряд 

із нарахованою заробітною платою, компенсації за несвоєчасність її виплати. 

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про компенсацію громадянам втрати 

частини доходів у зв’язку з порушенням строків її виплати» підприємства, 

установи і організації всі форм власності та господарювання здійснюють 

компенсацію громадянам втрати частини доходів у випадку порушення 

встановлених строків їх виплати, у тому числі з вини власника або 

уповноваженого ним органу (особи) [212]. 

Пунктом 3 постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження 

порядку проведення компенсації громадянам втрати частини грошових доходів у 

зв'язку з порушенням термінів їх виплати» передбачено, що компенсації 

підлягають такі грошові доходи разом із сумою індексації, які одержують 

громадяни в гривнях на території України і не мають разового характеру: … 

заробітна плата (грошове забезпечення) [206]. 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2012_01_25/pravo1/KP010159.html?pravo=1
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2012_01_25/pravo1/KP010159.html?pravo=1
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2012_01_25/pravo1/KP010159.html?pravo=1


 

 

115 

Незважаючи на імперативність норм щодо компенсації громадянам втрати 

частини доходів, суди застосовують такі норми лише у випадку, якщо про це 

заявив позивач [259; 271]. Навіть звернення із зазначеною вимогою позивачем не 

завжди є безумовною підставою її задоволення. Часто суди обґрунтовують 

рішення неподанням доказів, що підтверджують виплату роботодавцем 

заборгованості із заробітної плати, а також доказів про відмову роботодавця у 

виплаті компенсації [274; 275]. Правовою підставою ухвалення такого рішення 

зазначають ст. 7 Закону України «Про компенсацію громадянам втрати частини 

доходів у зв’язку з порушенням строків їх виплати», яка передбачає, що відмова 

роботодавця від виплати компенсації може бути оскаржена громадянином у 

судовому порядку [212]. Однак, положення цієї статті підлягають до застосування 

у тому разі, якщо роботодавець виплатив самостійно заробітну плату із 

затримкою, але відмовляється на вимогу працівника нарахувати та виплатити 

компенсацію за затримку. Натомість, якщо на розгляд суду представлено вимогу 

про стягнення заробітної плати, тобто роботодавець самостійно не виплатив 

останню, навіть з порушенням строків, то питання про компенсацію втрати 

частини доходу повинне вирішуватися на користь працівника незалежно від 

спроб працівника врегулювати відповідний спір у позасудовому порядку. 

Компенсація не є штрафною санкцією, яка застосовується до роботодавця за 

порушення строків виплати заробітної плати, а лише частиною заробітної плати, 

яка має на меті забезпечити відповідність розміру заробітної плати сучасним 

потребам працівника та членів його сім’ї. Тому, вважаємо, що відсутність 

самостійної вимоги працівника про стягнення компенсації втрати частину доходу, 

не може бути підставою незастосування судом Закону України «Про компенсацію 

громадянам втрати частини доходів у зв’язку з порушенням строків їх виплати» 

під час вирішення справи про стягнення заборгованості із виплати заробітної 

плати. 

Наступним елементом досліджуваного обов’язку роботодавця виділяємо 

форму виплати заробітної плати. Окремі аспекти щодо форми виплати заробітної 

плати урегульовано міжнародно-правовими актами. Зокрема, Конвенція 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_18/ed_2003_01_16/pravo1/T002050.html?pravo=1#18
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_18/ed_2003_01_16/pravo1/T002050.html?pravo=1#18
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_18/ed_2003_01_16/pravo1/T002050.html?pravo=1#18
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_18/ed_2003_01_16/pravo1/T002050.html?pravo=1#18
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Міжнародної організації праці № 95 «Про захист заробітної плати» передбачає, що 

законодавство країни, колективні договори можуть дозволяти часткову виплату 

заробітної плати натурою. Однак, як додаткові гарантії охорони права працівника 

на заробітну плату Конвенція встановлює, що часткова виплата заробітної плати 

натурою може бути дозволена тільки в тих галузях промисловості або професіях, 

де така виплата є звичною або бажаною; у разі, коли часткова виплата заробітної 

плати дозволяється у натуральній формі, повинні бути прийняті відповідні заходи 

для забезпечення того, щоби такого роду натуральне забезпечення підходило для 

особистого споживання працівника і його сім’ї або приносило йому користь, а 

вартість такої видачі була справедливою та розумною [208]. 

Варто відзначити, що Конвенція Міжнародної організації праці № 95 

забороняє у законодавстві або угоді сторін трудових правовідносин змінювати 

співвідношення грошової та натуральної форми оплати праці. Вона містить 

заборону щодо виплати заробітної плати у вигляді спиртних напоїв з високим 

вмістом алкоголю, а також шкідливих для організму людини наркотиків [208]. 

Визначаючи у ч. 1 ст. 1 Закону України «Про оплату праці» поняття 

заробітної плати, законодавець виділяє грошову форму її виплати, не 

закріплюючи обмеження щодо оплати праці у натуральній формі [214]. 

Відповідно до ст. 23 Закону України «Про оплату праці» заробітна плата 

працівників на території України виплачується у грошових знаках, що мають 

законний обіг на території України. Виплата заробітної плати у формі боргових 

зобов’язань і розписок або у будь-якій іншій формі забороняється. Заробітна 

плата може виплачуватися банківськими чеками у порядку, встановленому 

Кабінетом Міністрів України за погодженням з Національним банком України 

[214]. 

Частиною 3 ст. 23 Закону України «Про оплату праці» передбачено, що 

колективним договором, як виняток, може бути встановлено часткову виплату 

заробітної плати натурою (за цінами не вище собівартості) у розмірі, що не 

перевищує 30% нарахованої за місяць, у тих галузях або за тими професіями, де 

така виплата, еквівалентна за вартістю оплаті праці у грошовому виразі, є 
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звичайною або бажаною для працівників, крім товарів, перелік яких 

встановлюється Кабінетом Міністрів України [214]. Перелік таких товарів 

визначено постановою Кабінету Міністрів України «Про перелік товарів, не 

дозволених для виплати заробітної плати натурою» [220]. 

Аналізуючи практичне застосування нормативно-правових положень 

законодавства щодо натуральної форми, представники галузевої науки виділяють 

негативні аспекти такої форми оплати праці. Зокрема, Н.Б. Болотіна зауважує, що 

зважаючи на низьку активність вітчизняних профспілок щодо ведення 

колективних переговорів з метою укладення відповідного колективного договору, 

а також велику кількість приватних та малих підприємств, де профспілкові 

організації взагалі відсутні, вказане положення Закону є декларативним [25, 

с. 654]. Недосконалість вітчизняного законодавства дозволяє роботодавцю 

нав’язати працівнику виплату заробітної плати у натуральній формі, шляхом 

укладення вигідного для нього колективного договору за результатами 

переговорів з підконтрольним йому профспілковим органом. 

Окрім вищезазначеного, натуральній формі оплати праці притаманні інші 

недоліки, серед яких виділяємо відсутність: законодавчо регламентованого 

порядку визначення вартості товарів, у вигляді яких виплачується заробітна 

плата; переліку галузей промисловості та/чи професій, де часткова виплата 

заробітної плати натурою є прийнятною; критеріїв визначення товарів, які 

найбільш підходять для особистого споживання працівника; можливості 

проведення індексації заробітної плати. Як наслідок, роботодавці, надаючи 

заробітну плату у натуральний формі, намагаються реалізувати, передусім, свої 

підприємницькі інтереси та цілі, пов’язані зі збутом продукції, що ними 

виготовляється та/чи реалізовується. Працівники також позбавлені можливості 

брати участь у визначенні вартості товарів, які видаються як заробітна плата. 

Тому з метою посилення соціального захисту працівників від зловживань з 

боку роботодавців, створення додаткових гарантій реалізації працівниками прав, 

пропонуємо у законодавстві України передбачити обов’язок роботодавця, який 

виплачує заробітну плату у натуральній формі, деталізувати порядок здійснення 
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такої виплати у колективному та трудовому договорах. У колективному договорі 

варто описати натуральну форму виплати заробітної плати, зокрема: частка 

заробітної плати та види товарів, які можуть на даному підприємстві 

виплачуватися натурою. Найбільш пристосованими до потреб конкретного 

працівника мають бути положення саме трудового договору, який би містив 

детальну процедуру нарахування та виплати працівнику заробітної плати 

натурою. До того ж назріла необхідність розроблення та затвердження 

нормативно-правового акту, який передбачатиме порядок визначення вартості 

товарів, що видаються працівнику як частина заробітної плати. 

І, нарешті, останнім, на наш погляд, елементом досліджуваного обов’язку 

роботодавця є створення гарантій виплати працівнику заробітної плати у випадку 

припинення діяльності роботодавця чи його неплатоспроможності.Відповідно до 

Конвенції Міжнародної організації праці  № 95 «Про захист заробітної плати» у 

випадку банкрутства підприємства або ліквідації його в судовому порядку 

працівники, зайняті на даному підприємстві, користуються становищем 

привілейованих кредиторів. Заробітна плата, яка становить привілейований 

кредит, підлягає виплаті повністю до того, як звичайні кредитори зможуть 

вимагати свою частку. Черговість погашення привілейованого кредиту, який 

формує заробітна плата, щодо інших видів привілейованого кредиту, визначається 

національним законодавством [208]. 

Стаття 28 Закону України «Про оплату праці» передбачає, що у разі 

банкрутства підприємства чи ліквідації його у судовому порядку зобов’язання 

перед працівниками такого підприємства щодо заробітної плати, яку вони повинні 

одержати за працю (роботу, послуги), виконану у період, що передував 

банкрутству чи ліквідації підприємства, виконуються відповідно до Закону 

України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його 

банкрутом» [214]. 

Національним трудовим законодавством не враховані положення Директиви 

2002/74/ЄЕС щодо обов’язку створення гарантуючих установ, що відповідають за 

виплату заробітної плати працівникам у випадку, якщо роботодавець виявиться 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2343-12
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2343-12
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неплатоспроможним; встановлення межі відповідальності гарантійних фондів і 

визначення строку, протягом якого ці фонди зобов’язані задовольнити вимоги 

щодо виплати неотриманої працівниками заробітної плати. 

Отже, у процесі інтеграції України до Європейського Союзу встановлено, що 

зарахування заробітної плати до першої черги виплати у випадку ліквідації 

роботодавця чи визнання його банкрутом є недостатнім засобом соціального 

захисту працівників такого роботодавця, адже коштів, які залишилися у 

роботодавця може бути недостатньо навіть для задоволення вимог кредиторів 

першої черги. Тому пропонуємо створити в Україні Фонд гарантування заробітної 

плати, який виступав би гарантом отримання працівником заробітної плати у 

випадку банкрутства чи ліквідації роботодавця. Діяльність такого Фонду можна 

було б спрямувати водночас на гарантування своєчасності виплати заробітної 

працівникам у випадку тимчасової неможливості такої виплати (накладення 

арешту на банківський рахунок, невиконання контрагентами своїх зобов’язань 

тощо).  

У своїй практиці Верховний Суд України неодноразово зазначав, що аналіз 

змісту ст.ст. 116, 117 КЗпП України, дає підстави для висновку про те, що 

відсутність фінансово-господарської діяльності або коштів у роботодавця не 

виключає його вини за невиплату належних звільненому працівникові коштів та 

не звільняє роботодавця від відповідальності, передбаченої ст. 117 КЗпП України 

[173; 174]. Аналогічні роз’яснення викладені також в п. 20 Постанови Пленуму 

Верховного Суду України від 24.12. 1999 р. №13 «Про практику застосування 

судами законодавства про оплату праці» [225]. Водночас, на відміну від ліквідації 

юридичної особи, допомога Фонду гарантування заробітної плати на випадок 

тимчасових економічних проблем роботодавця повинна надаватися у формі 

безвідсоткової фінансової позики на підставі укладеного договору.  

Важливим питанням діяльності Фонду гарантування заробітної плати є 

джерело його формування. На нашу думку, головно фінансування діяльності 

Фонду повинно здійснюватися коштом сплати роботодавцями страхових внесків 

на випадок неможливості, зокрема тимчасової, виконання ним своїх зобов’язань 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_745/ed_2017_12_19/pravo1/KD0001.html?pravo=1#745
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_748/ed_2017_12_19/pravo1/KD0001.html?pravo=1#748
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_748/ed_2017_12_19/pravo1/KD0001.html?pravo=1#748
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_748/ed_2017_12_19/pravo1/KD0001.html?pravo=1#748
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_1999_12_24/pravo1/VS99011.html?pravo=1
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_1999_12_24/pravo1/VS99011.html?pravo=1
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_1999_12_24/pravo1/VS99011.html?pravo=1
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щодо своєчасної та у повному обсязі виплати заробітної плати працівникам. 

Розмір відповідного страхового внеску повинен визначатися у відсотковому 

співвідношенні до нарахованої заробітної плати кожного працівника. Участь 

роботодавця у системі соціального страхування зможе стати однією з соціальних 

гарантій для працівників, які в економічно-кризових умовах потерпають від 

фінансового неблагополуччя своїх роботодавців. 

Підсумовуючи, робимо висновок, що обов’язок роботодавця щодо належної 

оплати праці як елемент соціального захисту працівників полягає у: 1) фактичній 

виплаті працівнику заробітної плати у розмірі не нижче законодавчо визначеної; 

2) використання єдиної державної соціальної гарантії для визначення розміру 

заробітної плати працівника – мінімальної заробітної плати; 3) обов’язковому 

проведенні роботодавцем індексації заробітної плати за наявності для цього 

законних підстав; 4) виплаті працівнику частини заробітної плати натурою лише у 

випадку погодження із працівником такої форми виплати та її деталізації у 

колективному та трудовому договорі; 5) своєчасній виплаті заробітної плати; 

6) участі роботодавця у Фонді гарантування заробітної плати на випадок його 

(роботодавця) ліквідації, оголошення банкрутом чи тимчасової 

неплатоспроможності. 



 

 

121 

РОЗДІЛ 3 

СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ РОБОТОДАВЦЕМ 

 

3.1. Законодавчі обов’язки роботодавця щодо соціального забезпечення 

працівників 

 

Теоретичні аспекти соціального забезпечення громадян, зокрема працівників, 

досліджувалися у працях К. В. Бориченко [28, с. 252-324], С. М. Синчук [290, 

с. 260-338], П. Д. Пилипенка [143, с. 160-165], С. М. Прилипка [188, с. 8-9, 15-20], 

Б. І. Сташківа [307, с. 32-86], О. В. Тищенко [335, с. 127-254]. Правовий статус 

роботодавця як одного із суб’єктів соціально-забезпечувальних відносин 

проаналізовано такими науковцями як О. І. Кульчицька [93, с. 143-144], 

М. О. Юрков [370, с. 55-110], Г. О. Яковлєва [373, с. 23-24] та ін. Особливості 

надання окремих видів соціального забезпечення висвітлено у наукових 

дослідженнях М. В. Бородкіна [29, с. 90-160], В. Л. Стрепка [316, с. 5-7], 

М. М. Шумила [361, с. 379-346].  

Проаналізувавши положення законодавства у сфері соціального захисту 

виділяємо види соціального забезпечення, обов’язок надати які покладається на 

роботодавця: 1) фінансування пенсійного забезпечення деяких категорій 

працівників; 2) оплата перших п’яти днів тимчасової непрацездатності особи у 

зв’язку з загальним захворюванням або нещасним випадком на виробництві чи 

професійним захворюванням; 3) відшкодування моральної шкоди працівнику, 

заподіяної нещасним випадком на виробництві чи професійним захворюванням; 

4) переведення працівника на легшу нижчеоплачувану роботу за станом здоров’я; 

5) професійне навчання у випадках, передбачених законом. 

Першим серед вище перелічених обов’язків є фінансування пенсійного 

забезпечення осіб, які працюють у шкідливих та небезпечних умовах. 

Нормативно-правовою основою пільгового пенсійного забезпечення зазначеної 

категорії працівників є Закони України «Про пенсійне забезпечення» [219], «Про 

загальнообов’язкове державне пенсійне забезпечення» [199], постанови Кабінету 
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Міністрів України «Про затвердження списків виробництв, робіт, професій, посад 

і показників на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо 

важкими умовами праці, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на 

пільгових умовах» [207], «Порядок проведення атестації робочих місць за 

умовами праці» [224]. Зокрема, п. п. а, б ч.1 ст.13 Закону України «Про пенсійне 

забезпечення» передбачають право працівників, зайнятих повний робочий день на 

підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими 

умовами праці, – за списком № 1 та № 2 виробництв, робіт, професій, посад і 

показників, затверджених Кабінетом Міністрів України, на пільгове пенсійне 

забезпечення за віком за умови досягнення пенсійного віку та наявності 

необхідного стажу роботи у відповідних умовах [219]. Реалізація права на 

пільгове пенсійне забезпечення зазначених категорій осіб тепер ускладнена, з 

огляду на  проблеми, пов’язані із фінансуванням цих пенсій роботодавцем. Про це 

свідчить судова практика у спорах про стягнення заборгованості на фінансування 

витрат для виплати пільгових пенсій, відповідачем у яких є роботодавець [249; 

260; 276; 282]. 

Обов’язковою умовою призначення пільгової пенсії є стаж особи у важких та 

шкідливих умовах. На момент звернення за призначенням пенсії на пільгових 

умовах за віком особа повинна підтвердити дві обставини. Перша – це наявність 

стажу тривалості, визначеної законодавством. Основним документом, що 

підтверджує період трудової діяльності працівника, є трудова книжка працівника 

[74]. Друга – підтверджений факт перебування особи на посаді або виконання нею 

робіт у важких та шкідливих умовах. Доказом тут слугують належно оформлена 

атестація робочого місця працівника за умовами праці. 

На практиці виникає чимало проблем під час реалізації працівниками права 

на пільгове пенсійне забезпечення в частині доведення стажу роботи у важких та 

шкідливих умовах [327, с. 533]. Причиною цього є невиконання роботодавцем 

юридичного обов’язку щодо проведення атестації робочого місця працівника. 

Слушну думку висловив О. Я. Яковлєв, за словами якого колізійність 

законодавства про атестацію робочого місця працівника полягає у тому, що 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/461-2016-%D0%BF#n12
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зобов’язавши роботодавця здійснювати атестацію робочих місць, 

відповідальність за це він поклав на працівника шляхом доказування свого права 

на пільгове пенсійне забезпечення [372, с. 299]. 

Так, у випадку відсутності доказів, які підтверджують факт проведення 

атестації робочого місця працівника, управління Пенсійного фонду України 

відмовляють працівникам у призначенні пенсії на пільгових умовах. Тому в 

судовій практиці сформувалося чимало спорів за позовами працівників про 

визнання відмови Пенсійного фонду України неправомірною та зобов’язання 

призначити пенсію на пільгових умовах. В контексті вирішення даної категорії 

спорів Верховний Суд зробив наступний висновок. Комплексний аналіз норм 

Закону України «Про пенсійне забезпечення» та Порядку проведення атестації 

дає підстави дійти висновку, що необхідними умовами для виникнення у особи 

права на пенсійне забезпечення на пільгових умовах відповідно до пункту «б» 

ст. 13 Закону України «Про пенсійне забезпечення» є встановлення факту 

перебування особи на посаді або виконання нею робіт, що містяться у списку 

№ 2, а також документальне підтвердження зайнятості працівника за відповідною 

професією за результатами атестації умов праці, яке полягає у наявності 

результатів атестації відповідного робочого місця за умовами праці. 

Документами, які підтверджують результати атестації робочого місця за умовами 

праці, можуть бути: карта умов праці, наказ по підприємству про затвердження 

переліку робочих місць, виробництв, професій і посад з пільговим пенсійним 

забезпеченням працівників; трудова книжка із записом про витяг із зазначеного 

наказу або з додатком такого витягу. Відсутність підтвердження вищезгаданих 

обставин не породжує виникнення права на зарахування пільгового стажу [165]. 

Отже, винні дії роботодавця зумовлюють негативні наслідки для працівника: 

неможливість реалізувати законодавчо закріплене право на пільгове пенсійне 

забезпечення. 

Труднощі у підтвердженні тривалості роботи працівника у небезпечних та 

шкідливих умовах виникають також через відсутність необхідних документів про 

стаж роботи. Для прикладу, Львівський апеляційний адміністративний суд, 



 

 

124 

переглядаючи рішення Городоцького районного суду Львівської області, 

прийшов до висновку, що є обґрунтованим та не підлягає скасуванню рішення 

відповідача про припинення виплати пенсії за віком на пільгових умовах 

відповідно до п. «з» ст.13 Закону України «Про пенсійне забезпечення», оскільки 

така була призначена на підставі документів, що містять недостовірні відомості, а 

відповідач діяв в межах повноважень та у спосіб передбачений чинним 

законодавством України. А тому підстави для поновлення пенсії відповідно до 

п. «з» ст. 13 Закону України «Про пенсійне забезпечення» відсутні [268]. Під час 

розгляду справи було встановлено, що особа подала управлінню Пенсійного 

фонду України довідку, яка підтверджує стаж роботи у шкідливих умовах. 

Згодом, роботодавець відкликав зазначену довідку, посилаючись на те, що така 

містить неправдиві відомості про стаж роботи працівника через допущення 

механічної помилки. Через те, що роботодавцем було вказано меншу тривалість 

необхідного стажу працівника, виплата пільгової пенсії Пенсійним фондом 

України була припинена.  

Погоджуємося із судом, що у випадку призначення пенсії внаслідок 

неправдивих відомостей уповноважені органи повинні реагувати у належний 

спосіб. Однак, особа не може захистити право на соціальне забезпечення, якщо не 

внесено запис у трудову книжку про роботу у шкідливих умовах, а довідку, яка 

була видана для підтвердження необхідного стажу, роботодавець відкликав та 

змінив відомості про працівника. В такий спосіб роботодавці можуть уникати 

виконання законодавчого обов’язку щодо фінансування пільгових пенсій 

працівникам. 

Тому видається, доцільно запровадити спеціальні санкції для роботодавців, 

які не виконують зобов’язань щодо належного оформлення відносин виконання 

працівниками роботи у шкідливих та небезпечних умовах відповідно до 

законодавства (невнесення запису до трудової книжки про стаж роботи, яка дає 

право на пільгову пенсію; непроведення атестації робочого місця працівника, 

порушення строків її проведення тощо). 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_600502/ed_2017_11_14/pravo1/T178800.html?pravo=1#600502
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_600502/ed_2017_11_14/pravo1/T178800.html?pravo=1#600502
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Право на пенсійне забезпечення працівників може бути також обмежене у 

зв’язку з припиненням фінансування роботодавцем пільгового пенсійного 

забезпечення своїх колишніх працівників. У разі, якщо підприємство ухиляється 

від перерахування необхідної суми на рахунок Пенсійного фонду України, то 

фонд уповноважений звернутися до суду із вимогою стягнути суму 

заборгованості. Більшість із таких спорів вирішуються на користь Пенсійного 

фонду України [249; 260; 276; 282]. Натомість, якщо роботодавця ліквідовано або 

визнано неплатоспроможним відповідно до Закону України «Про відновлення 

платоспроможності боржника та визнання його банкрутом», то Пенсійний фонд 

України припиняє виплату пенсії на пільгових умовах через відсутність 

належного фінансування з боку роботодавця, зокрема у зв’язку із визнанням його 

банкрутом.  

Висловлену позицію Пенсійного фонду України підтримали також 

представники галузевої науки вважаючи її такою, що відповідає принципам 

загальнообов’язкового державного пенсійного страхування і чинним 

нормативно-правовим актам, які регламентують порушені питання [124, с. 5]. 

Розглядаючи відповідний спір, Верховний Суд прийшов до висновку, що 

ненадходження коштів на виплату та доставку пільгової пенсії від ПАТ 

«Любомирський вапняно-силікатний завод» не входить до переліку підстав для 

припинення пенсії, визначеного ст. 49 Закону України «Про загальнообов'язкове 

державне пенсійне страхування». Так само і Порядком призначення пенсій за 

рахунок коштів підприємств та організацій окремим категоріям працівників за 

результатами атестації робочих місць за умовами праці не передбачено 

можливість припинення виплати пенсії у разі ненадходження коштів від 

підприємства чи організації. Ліквідація ПАТ «Любомирський вапняно-силікатний 

завод» та несплата ним внесків до Пенсійного фонду не є підставою для 

припинення виплати пенсії. Виплата позивачу пільгової пенсії після припинення 

перерахування коштів роботодавцем не може розцінюватися як нецільове 

використання коштів Пенсійного фонду України, оскільки ст. 73 Закону України 

«Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» передбачає 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1549/ed_2018_02_08/pravo1/T031058.html?pravo=1#1549
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1549/ed_2018_02_08/pravo1/T031058.html?pravo=1#1549
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1576/ed_2018_02_08/pravo1/T031058.html?pravo=1#1576
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1576/ed_2018_02_08/pravo1/T031058.html?pravo=1#1576
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використання коштів Пенсійного фонду на виплату пенсій, передбачених цим 

Законом, а пільгова пенсія позивачу призначена саме відповідно до п.п. 2 п. 2 

розділу ХV «Прикінцеві положення» цього Закону [160]. 

З метою вирішення наведеної проблеми, у Верховній Раді України 

зареєстровано законопроєкт «Про внесення змін до деяких законів України» 

(щодо пільгового пенсійного забезпечення окремих категорій осіб)», який 

передбачає, що роботодавці замість відшкодування пенсій сплачуватимуть 

єдиний соціальний внесок у підвищеному розмірі за працівників, зайнятих на 

шкідливих виробництвах (з поступовим переходом до накопичувальної системи 

пенсійного забезпечення). Законопроєкт пропонує закріпити вимогу, що за осіб, 

які виконують роботи зі шкідливими та небезпечними умовами праці (Список 1), 

– доплата єдиного соціального внеску становитиме 15 %. Тобто загалом за таких 

працівників підприємство сплачуватиме єдиний соціальний внесок за ставкою 

37%. Для всіх інших категорій працівників, що мають право на достроковий вихід 

на пенсію через шкідливі умови праці, доплата єдиного соціального внеску 

становитиме 7%, а загалом – 29% [234]. 

Як вбачається із Пояснювальної записки, зазначений законопроєкт 

розроблено з метою врегулювання гострої соціально-економічної проблеми 

зростаючої заборгованості підприємств із відшкодування виплати пільгових 

пенсій, призначених достроково особам, які працювали у шкідливих та важких 

умовах [234]. 

Запропоновану концепцію участі роботодавця у фінансуванні пенсійного 

забезпечення вважаємо виправданою. Така забезпечить не лише зменшення 

заборгованості роботодавців перед Пенсійним фондом України, а, передусім, 

стане основною гарантією отримання громадянами пенсійних виплат незалежно 

від фінансового становища роботодавця та/чи його функціонування станом на 

момент реалізації відповідного права. Ще одним аргументом в користь 

зазначених змін є те, що пряма залежність розміру єдиного соціального внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне забезпечення від умов роботи на 

конкретному підприємстві, установі, організації стимулюватиме роботодавців 
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покращувати, удосконалювати якість робочого місця працівника чи трудового 

колективу, створювати більш безпечні умови роботи своїх працівників. Водночас, 

вважаємо, що відповідний обов’язок потрібно запровадити не лише для 

роботодавців у сфері трудової діяльності зі шкідливими умовами праці, а й тих 

роботодавців, для яких передбачено обов’язок фінансувати пенсійне забезпечення 

(частково чи у повному обсязі) працівників за недержавними програмами 

пенсійного забезпечення. 

Фінансування пільгового пенсійного забезпечення роботодавцями 

убезпечить пенсіонерів від зловживань у вигляді непроведення атестації робочого 

місця, невнесення запису у трудову книжку чи перекручування інших відомостей, 

необхідних не у момент існування трудових правовідносин, а через декілька 

років. Саме такий спосіб участі у системі пільгового пенсійного забезпечення 

дозволить працівнику вчасно реагувати на допущені порушення законодавства 

про соціальне забезпечення роботодавцем. Адже у момент, коли особа 

звертається за призначенням пільгової пенсії будь-які правовідносини між нею як 

працівником та роботодавцем припинилися, відсутні певні важелі впливу на 

поведінку останнього. 

Часткове фінансування допомоги по тимчасовій непрацездатності у зв’язку з 

загальним захворюванням або нещасним випадком на виробництві чи 

професійним захворюванням є обов’язком роботодавця у системі соціального 

забезпечення працівників на підставі Закону України «Про загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування». Зокрема, відповідно до абз. 2 ч. 2 ст. 22 

зазначеного Закону України оплата перших п’яти днів тимчасової 

непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним 

випадком на виробництві, здійснюється коштом роботодавця у порядку, 

встановленому Кабінетом Міністрів України [200]. Розмір допомоги залежить від 

тривалості страхового стажу працівника та визначається у відсотковому 

співвідношенні до розміру заробітної плати відповідно до ст. 24 вказаного закону. 

Згідно із абз. 3 ч. 3 ст. 42 Закону України «Про загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування» допомога по тимчасовій непрацездатності виплачується в 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/440-2015-%D0%BF/paran9#n9
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розмірі 100 % середнього заробітку (оподатковуваного доходу). Перші п’ять днів 

тимчасової непрацездатності оплачуються роботодавцем [200]. 

Описаний законодавчий обов’язок роботодавця на предмет відповідності 

ст. 46 Конституції України розглядався Конституційним Судом України, який 

визнав, що положенням Основного Закону України не суперечить запровадження 

інших, не передбачених конституційно додаткових гарантій у сфері соціального 

забезпечення громадян, отже, законодавче зобов’язання роботодавця у цих 

правовідносинах є виправданим та не порушує права особи на соціальне 

забезпечення [264]. 

Вважаємо, що відповідному положенню не було надано належної оцінки в 

контексті порушення прав та інтересів роботодавця, якого зобов’язано подвійно 

оплачувати працівнику відповідну допомогу. Перший раз – шляхом сплати 

єдиного соціального внеску, другий – шляхом оплати працівнику перших п’яти 

днів допомоги. На таке подвійне зобов’язання роботодавця неодноразово 

акцентували увагу представники галузевої науки. Зокрема, В. Л. Стрепко, 

наголошує, що роботодавці надають допомоги за правом соціального 

забезпечення лише на добровільних засадах, тому необхідно переглянути 

закріплену у законодавстві України практику оплати перших п’яти днів 

тимчасової непрацездатності [316, с. 7]. 

За словами С. М. Синчук, відбувається підміна солідарної відповідальності в 

межах загальнообов’язкового державного соціального страхування та 

індивідуальної відповідальності роботодавця [289, с. 196]. 

На думку судді Конституційного Суду України В.М. Шаповала, відповідний 

обов’язок роботодавця порушує також і права самих працівників, оскільки 

законодавець частково скасовує державну гарантію для таких працівників 

Основним Законом [264]. 

Погоджуючись із вищезазначеними твердженнями, вважаємо, що зазначений 

обов’язок щодо оплати допомоги по тимчасовій непрацездатності є порушенням 

законних прав та інтересів як працівників, так і роботодавця. Тому, враховуючи 

вищезазначене, пропонуємо внести зміни до абз. 1 ч. 2 ст. 22 Закону України 
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«Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» та викласти її у 

наступній редакції: «Допомога по тимчасовій непрацездатності внаслідок 

захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві та 

професійним захворюванням, виплачується Фондом застрахованим особам 

починаючи з першого дня непрацездатності за весь період до відновлення 

працездатності або до встановлення медико-соціальною експертною комісією 

інвалідності (встановлення іншої групи, підтвердження раніше встановленої 

групи інвалідності) незалежно від звільнення застрахованої особи в період втрати 

працездатності, у порядку та розмірах, встановлених законодавством». 

Абз. 2 ч. 2 ст. 22 вказаного закону - виключити. 

Друге речення абз. 3 ч. 3 ст. 42 Закону України «Про загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування» закріпити наступного змісту: «Допомога по 

тимчасовій непрацездатності виплачується з першого дня непрацездатності 

коштом Фонду соціального страхування України». 

 Ще одним обов’язком роботодавця вважаємо обов’язок відшкодувати 

моральну шкоду працівнику, потерпілому від нещасного випадку на виробництві 

чи професійного захворювання.  

Згідно з законодавством України, працівник, який зазнав впливу нещасного 

випадку на виробництві чи отримав професійне захворювання, отримує соціальні 

послуги та грошові виплати, які компенсують негативні наслідки [200]. До числа 

таких виплат належить відшкодування моральної шкоди. 

Як вбачається із змісту ст. ст. 1, 15, 21, 28, 34 Закону України «Про 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на 

виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату 

працездатності» (у попередніх редакціях) відшкодування моральної шкоди було 

соціальною страховою виплатою, обов’язок здійснювати яку мав Фонд 

соціального страхування від нещасних випадків [200]. 01.01.2008 р. 

відшкодування Фондом соціального страхування від нещасних випадків 

моральної (немайнової) шкоди застрахованим і членам їх сімей, незалежно від 

часу настання страхового випадку, було припинено. Розглядаючи справу, 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_902081/ed_2010_07_08/pravo1/T012272.html?pravo=1#902081
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1105-14/ed20140803/page3?text=%EC%EE%F0%E0%EB%FC%ED#w12
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спричинену зазначеними змінами, Конституційний Суд України наголосив, що 

саме право громадян на відшкодування моральної шкоди не порушено, оскільки 

ст. 1167 Цивільного кодексу України та ст. 237-1 КЗпП України їм надано право 

відшкодовувати моральну шкоду коштом власника або уповноваженого ним 

органу (роботодавця) [265]. Законодавча зміна зобов’язаного суб’єкта щодо 

виплати такої допомоги працівникам зумовлена дефіцитом коштів на 

фінансування соціальних страхових виплат, а внесення змін у закон відбулося 

одночасно із затвердженням Державного бюджету на 2008 рік. 

01.01.2015 р. зміни, запроваджені ще 2008 р., були відображені у Законі 

України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування». Зокрема, 

відповідно до ч. 8 ст. 36 зазначеного нормативного акта відшкодування моральної 

(немайнової) шкоди потерпілим від нещасних випадків на виробництві або 

професійних захворювань і членам їхніх сімей є цивільно-правовою виплатою без 

ознак соціальності та здійснюється відповідно до положень Цивільного кодексу 

України та КЗпП України [200]. 

КЗпП України не містить законодавчо визначений порядок відшкодування 

моральної шкоди, а лише визначає обов’язок роботодавця відшкодувати. Так, 

відповідно до ст. 237-1 КЗпП України відшкодування власником або 

уповноваженим ним органом моральної шкоди працівнику провадиться у разі, 

якщо порушення його законних прав призвели до моральних страждань, втрати 

нормальних життєвих зв’язків і вимагають від нього додаткових зусиль для 

організації свого життя [81]. 

Відшкодування моральної шкоди відповідно до глави 82 Цивільного кодексу 

України є різновидом відшкодування шкоди, що здійснюється в межах цивільного 

судочинства та відбувається в порядку та з підстав, передбачених цим Кодексом 

[350]. 

Підсумовуючи вищезазначене, варто звернути увагу, що законодавець не 

лише змінив суб’єкта, зобов’язаного відшкодовувати працівнику моральну 

шкоду, а й трансформував поняття «відшкодування моральної шкоди працівнику, 

завданої під час виконання ним трудових обов’язків» із соціальної площини 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_844270/ed_2016_02_28/pravo1/T030435.html?pravo=1#844270
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1367/ed_2016_06_12/pravo1/KD0001.html?pravo=1#1367
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2016_02_28/pravo1/T030435.html?pravo=1
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2016_02_28/pravo1/T030435.html?pravo=1
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2016_05_17/pravo1/KD0001.html?pravo=1
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страхових виплат у цивільно-правову площину майнової відповідальності [320, 

с. 144]. 

Зобов’язання роботодавця щодо відшкодування моральної шкоди 

працівникам взаємопов’язане із сферою охорони праці працівників та зумовлене 

його (роботодавця) обов’язками: саме роботодавець є гарантом безпечних та 

нешкідливих умов праці. Так, відповідно до ч. 1 ст. 13 Закону України «Про 

охорону праці» роботодавець зобов’язаний створити на робочому місці в 

кожному структурному підрозділі умови праці відповідно до нормативно-

правових актів, а також забезпечити додержання вимог законодавства щодо прав 

працівників у галузі охорони праці [218]. Тому невиконання роботодавцем 

зазначеного обов’язку, що призводить до настання нещасного випадку чи 

професійного захворювання зумовлює соціальний обов’язок роботодавця понести 

відповідальність за шкоду, заподіяну здоров’ю чи життю його працівників. 

Приєднання відшкодування моральної шкоди роботодавцем працівнику, 

завданої йому під час виконання трудових обов’язків, в єдину цивільно-правову 

конструкцію відшкодування моральної шкоди з різних правових підстав, 

видається, необґрунтованим. Вважаємо, що компенсація моральної шкоди 

працівнику, зумовленої нещасним випадком на виробництві чи професійним 

захворюванням має певні особливості, які повинні бути відображені у галузевому 

законодавстві. 

Першою особливістю вважаємо те, що відшкодування моральної шкоди 

роботодавцем працівнику у зазначених вище випадках не пов’язана із виною 

роботодавця у нанесенні цієї шкоди. Вина не є обов’язковою умовою 

відшкодування моральної шкоди у зазначеному випадку. Ані законодавство, ані 

галузева доктрина не характеризує нещасний випадок на виробництві чи 

професійне захворювання працівника як правопорушення, вчинене роботодавцем. 

Так, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування» нещасний випадок – це обмежена в часі подія 

або раптовий вплив на працівника небезпечного виробничого фактора чи 

середовища, що сталися у процесі виконання ним трудових обов’язків, внаслідок 
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яких заподіяно шкоду здоров’ю або настала смерть [200]. Своєю чергою, 

професійне захворювання – це захворювання, що виникло внаслідок професійної 

діяльності застрахованого та зумовлюється винятково або переважно впливом 

шкідливих речовин і певних видів робіт та інших факторів, пов’язаних з роботою 

(п. 7 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування») [200]. Як вбачається із наведених законодавчих дефініцій, 

нещасний випадок та професійне захворювання є результатом впливу певних 

виробничих факторів, шкідливих умов праці та інших обставин, настання яких не 

обов’язково та не завжди зумовлюється порушенням трудових прав працівника 

роботодавцем. 

Аналогічні висновки щодо необхідності доведення вини роботодавця у 

зазначених випадках можна також зробити із положень про нещасний випадок та 

процедуру його розслідування, закріплених в Порядку розслідування та обліку 

нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві [159]. 

Відповідно до абз. 6 п. 3 цього Порядку нещасний випадок – обмежена в часі 

подія або раптовий вплив на працівника небезпечного виробничого фактора чи 

середовища, що сталися у процесі виконання ним трудових обов’язків або в 

дорозі (на транспортному засобі підприємства чи за дорученням роботодавця), 

внаслідок яких заподіяно шкоду здоров’ю, зокрема від одержання поранення, 

травми, внаслідок тілесних ушкоджень, гострого професійного захворювання 

(отруєння) та інших отруєнь, одержання сонячного або теплового удару, опіку, 

обмороження, а також у разі утоплення, ураження електричним струмом, 

блискавкою та іонізуючим випромінюванням, одержання інших ушкоджень 

внаслідок аварії, пожежі, стихійного лиха (землетрусу, зсуву, повені, урагану 

тощо), контакту з представниками тваринного та рослинного світу, які призвели 

до втрати працівником працездатності на один робочий день чи більше або до 

необхідності переведення його на іншу (легшу) роботу не менш як на один 

робочий день, зникнення тощо [159]. 

Аналіз судової практики з питань відшкодування моральної шкоди 

роботодавцем працівнику дає можливість зробити висновок, що доведеність 
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факту вини роботодавця у настанні нещасного випадку на виробництві чи 

професійного захворювання не є предметом доказування у судовому процесі під 

час розгляду справ зазначеного виду (див. рішення Жовтневого районного суду 

міста Кривого Рогу Дніпропетровської області від 17.02.2019 [258], рішення 

Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 17.05. 2019 [273]). 

Нещасний випадок на виробництві чи професійне захворювання можуть 

настати і внаслідок винних дій працівника, що не констатує факту відсутності 

моральної шкоди, якої зазнає сам працівник. Наявність вини працівника у 

настанні нещасного випадку на виробництві чи професійного захворювання, на 

нашу думку, є безсумнівною умовою для відмови у відшкодуванні йому 

моральної шкоди роботодавцем [320, с. 145]. Адже за таких умов настання 

негативних наслідків у вигляді моральних страждань спричинені не діями чи 

бездіяльністю роботодавця, не певними об’єктивними обставинами, за які 

повинен нести відповідальність роботодавець як гарант безпечних та 

нешкідливих умов праці. Винні діяння працівника у сфері безпеки його праці, які 

спричинили нещасний випадок на виробництві чи професійне захворювання, на 

нашу думку, є беззаперечною підставою його індивідуальної відповідальності за 

власні вчинки в контексті її морального аспекту. 

На відміну від моральної шкоди, заподіяної працівнику під час виконання 

ним трудових обов’язків, інші види моральної шкоди відшкодовуються за 

наявності вини суб’єкта, до якого пред’явлено вимогу про її відшкодування. Так, 

ч. 1 ст. 1167 Цивільного кодексу України встановлено, що моральна шкода, 

завдана фізичній або юридичній особі неправомірними рішеннями, діями чи 

бездіяльністю, відшкодовується особою, яка її завдала, за наявності її вини, крім 

випадків, встановлених частиною другою цієї статті [350]. Погоджуються із 

такою позицією і вчені, які доводять, що відшкодування моральної шкоди у 

цивільно-правовому аспекті є заходом примусу (санкція, вид відповідальності), 

що застосовується до правопорушника, вину котрого доведено у встановленому 

законом порядку [20, с. 140]. 
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Тому відсутність вини роботодавця як елемента юридичного складу, що є 

правовою підставою відшкодування моральної шкоди, завданої нещасним 

випадком на виробництві чи професійним захворюванням відповідно до 

положень Цивільного кодексу України, все ж є ознакою соціально-захисної 

правової природи цього відшкодування.  

Другу особливість відшкодування моральної шкоди працівнику, завданої 

нещасним випадком на виробництві чи професійним захворюванням, 

обґрунтовуємо з огляду на обставини, які зумовлюють настання шкоди. Такими є: 

нещасний випадок на виробництві та професійне захворювання. У галузевій 

науковій літературі їх позначають поняттям страхові соціальні ризики (юридичні 

факти), що є правовими підставами соціального забезпечення громадян [92, 

с. 369]. 

Зумовлювані соціальними ризиками наслідки визначають соціальну потребу 

особи – те, чого вона потребує внаслідок настання соціального ризику, а отже – 

вид соціального захисту громадян. Наслідками соціальних ризиків можуть бути: 

погіршення стану здоров’я чи настання інших соціально-небезпечних наслідків 

[316, с. 6]; матеріальні та/або фізіологічні втрати для людини, що повністю або ж 

частково обмежують нормальну її життєдіяльність, змінюють повсякденний 

звичний процес її функціонування [293, с. 248]; втрата чи зменшення здатності 

або можливості фізичною особою самостійно задовольняти щоденні життєві 

потреби на рівні загальноприйнятих у суспільстві соціальних стандартів 

життєдіяльності людини [44, с. 47]. 

Моральна шкода, будучи негативним наслідком впливу нещасного випадку 

на виробництві чи професійного захворювання на працівника, виражається у його 

моральних втратах, порушенні його нормальних життєвих зв’язків, які вимагають 

від нього додаткових зусиль для організації свого життя (ст. 12 Закону України 

«Про охорону праці») [218]. 

Згідно із абз. 2 п. 3 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про 

судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди» 

моральна шкода може полягати, зокрема: у приниженні честі, гідності, престижу 
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або ділової репутації, моральних переживаннях у зв’язку з ушкодженням 

здоров’я, у порушенні права власності (зокрема, інтелектуальної), прав, наданих 

споживачам, інших цивільних прав, через незаконне перебування під слідством і 

судом, у порушенні нормальних життєвих зв’язків через неможливість 

продовження активного громадського життя, порушенні стосунків з оточуючими 

людьми, при настанні інших негативних наслідків [232]. 

Отже, нещасний випадок на виробництві чи професійне захворювання 

зумовлюють погіршення стану здоров’я працівника, що обмежує його звичну 

життєдіяльність, призводить до певних моральних страждань та переживань, а 

тому особа потребує  соціального захисту від роботодавця чи інших зобов’язаних 

суб’єктів. 

Аналіз судової практики свідчить, що компенсація моральної шкоди 

(усунення негативних наслідків), зумовленої нещасним випадком на виробництві 

чи професійним захворюванням, відбувається лише у грошовій формі. Вважаємо, 

що розширення видів форм відшкодування моральної шкоди сприятиме більш 

повному задоволенню різноманітних потреб особи, оскільки її грошовий 

еквівалент не завжди є виправданим способом задоволення особливих потреб 

працівника. Так, розглядаючи позови про відшкодування працівнику моральної 

шкоди, завданої під час виконання трудових обов’язків, суди встановлюють факт 

погіршення стану здоров’я працівника, наявність чого є основною підставою для 

задоволення позовних вимог. Для прикладу, Дніпровський апеляційний суд, 

розглядаючи справу за позовом працівника до ПАТ «Суха Балка» про 

відшкодування моральної шкоди, завданої під час виконання ним трудових 

обов’язків, зазначив, що через трудове каліцтво позивачу заподіяно моральну 

шкоду, яка полягає в тому, що він відчуває моральні й фізичні страждання, які 

обмежують можливість останнього вести звичний спосіб життя та тягнуть за 

собою відчуття болю [178]. 

Вважаємо, що ефектними способами відшкодування роботодавцем моральної 

шкоди працівникам також можуть стати соціальні послуги: надання йому 

медичного забезпечення, реабілітаційних та побутових послуг, послуг із 
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інтеграції у суспільство тощо. Такий спосіб відшкодування моральної шкоди 

працівнику забезпечуватиме адресність соціального захисту, а також 

гарантуватиме цільове використання коштів, спрямованих на відповідні заходи. 

Зважаючи на те, що серед переліку страхового забезпечення, яке надається 

Фондом соціального страхування України, передбачено не лише страхові 

виплати, а й соціальні послуги, серед яких медичні, реабілітаційні тощо, 

соціальний захист працівників роботодавцем міг би стати додатковим до 

страхового, що слугувало б швидшому відновленню життєдіяльності працівника, 

потерпілого від нещасного випадку на виробництві чи професійного 

захворювання. 

 З огляду на той факт, що правовідносини між роботодавцем і працівником є 

трудовими, вважаємо, що спори між суб’єктами цих правовідносин щодо 

відшкодування роботодавцем моральної шкоди працівникам, завданої нещасним 

випадком на виробництві чи професійним захворюванням (щодо підстав 

відшкодування шкоди та/чи її розміру), можуть вирішуватися за допомогою 

механізмів, передбачених нормами трудового права. На даний момент спір 

зазначеного виду вирішується винятково у судовому порядку. 

Водночас у п.1.1. постанови Пленуму Верховного Суду України «Про 

практику розгляду судами цивільних справ за позовами про відшкодування 

шкоди» зазначено, що вирішуючи питання про прийняття до провадження заяв 

про відшкодування шкоди, заподіяної працівникові ушкодженням його здоров’я, 

пов’язаним із виконанням трудових обов’язків, суди повинні враховувати, що 

спори між потерпілим працівником та роботодавцем щодо права на 

відшкодування зазначеної шкоди підлягають судовому розгляду в порядку, 

встановленому для вирішення трудових спорів (гл. XV КЗпП) [227]. Із заявою про 

розгляд такого спору потерпілий або інша заінтересована особа можуть 

звернутися на свій розсуд до суду як безпосередньо, так і після попереднього 

розгляду спору комісією по трудових спорах. 

Аналізуючи наведене положення, робимо висновок, що Пленум Верховного 

Суду України розглядає можливість вирішення розбіжностей щодо 
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відшкодування моральної шкоди лише у порядку, передбаченому законодавством 

для вирішення індивідуальних трудових спорів, тобто спорів, у яких стороною є 

лише один працівник. Такий висновок можна зробити із тези про попередній 

розгляд спору комісією по трудових спорах, адже саме цей орган, згідно із ст. 221 

КЗпП України, повноважний розглядати спори, що виникають між працівником і 

роботодавцем [227]. 

Водночас зі змісту абз. 4 п. 3 постанови Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних 

захворювань та аварій на виробництві» слідує, що нещасний випадок на 

виробництві може бути також груповим, таким, що стався одночасно з двома і 

більше працівниками, незалежно від ступеня тяжкості отриманих ними травм 

[159]. Відповідно, право на відшкодування моральної шкоди, хоча і є 

індивідуальним, виникає не в одного працівника, а в певної групи (колективу 

працівників), що, у випадку виникнення спору, підтверджує його колективний 

характер. З метою забезпечення ефективності розгляду зазначеного питання, 

пропонуємо для вирішення зазначеної категорії спорів застосовувати положення 

Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів 

(конфліктів)», згідно із ст. 7 якого колективний трудовий спір вирішується 

примирною комісією та трудовим арбітражем [222]. 

Варто звернути увагу на неточність, допущену Пленумом Верховного Суду 

України під час формулювання можливого суб’єкта звернення щодо 

відшкодування шкоди. Так, у положенні вищенаведеної постанови передбачено 

можливість звернутися до суду чи комісії по трудових спорах лише працівника чи 

його представника. Водночас, в окремих випадках, необхідність звернутися до 

повноважного органу для вирішення питання про відшкодування моральної 

шкоди виникає також у іншої сторони спору – роботодавця. Це може відбутися, 

коли роботодавець не оспорює право працівника (працівників) на компенсацію 

моральної шкоди, завданої під час виконання ним (ними) трудових обов’язків, 

однак сторони не можуть досягнути згоди щодо розміру такої. 
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Можливість застосування процедури розгляду трудових спорів під час 

вирішення розбіжностей щодо відшкодування моральної шкоди, завданої 

нещасним випадком на виробництві чи професійним захворюванням, 

підтверджують також наступні обставини. 

По-перше, спір щодо відшкодування моральної шкоди, завданої нещасним 

випадком на виробництві чи професійним захворюванням, виникає між двома 

суб’єктами, які перебувають між собою у трудових правовідносинах – між 

працівником та роботодавцем. Саме ця ознака є визначальною для наявності 

трудового спору [32, с. 16; 341, с. 470]. 

По-друге, розбіжності між працівником та роботодавцем виникають з питань 

застосування норм трудового права та права соціального захисту, а саме: щодо 

становлення факту нещасного випадку на виробництві та професійного 

захворювання, заподіяння шкоди здоров’ю працівника, встановлення причинного 

зв’язку між нещасним випадком чи професійним захворюванням та моральними 

стражданнями працівника, встановлення ступеня ушкодження здоров’я 

працівника тощо. У науковій літературі питання щодо застосування норм 

трудового права розглядають як предмет трудового спору [32, с. 20; 358, с. 30]. 

Тому вважаємо вище перелічені розбіжності між працівником та 

роботодавцем набувають ознак трудового спору, врегульовувати який 

(розбіжності) потрібно у порядку, передбаченому главою XV «Індивідуальні 

трудові спори» КЗпП України [81] або Законом України «Про порядок вирішення 

колективних трудових спорів (конфліктів)» [222]. 

Підсумовуючи вищезазначене, вважаємо, що відшкодуванню моральної 

шкоди, завданої нещасним випадком на виробництві чи професійним 

захворюванням, притаманні особливості, які повинні бути закріплені у 

галузевому законодавстві. Зважаючи на те, що нормативно-правовим актом, який 

визначає основні положення щодо реалізації конституційного права працівників 

на охорону їх життя і здоров’я у процесі трудової діяльності, на належні, безпечні 

і здорові умови праці є Закон України «Про охорону праці», саме він повинен 
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закріплювати відповідні норми. Тому пропонуємо Закон України «Про охорону 

праці» доповнити статтею наступного змісту: 

«Стаття. Відшкодування моральної шкоди працівнику, завданої нещасним 

випадком на виробництві та професійним захворюванням 

Відшкодування моральної шкоди працівнику, завданої нещасним випадком 

на виробництві чи професійним захворюванням, здійснюється роботодавцем 

незалежно від наявності його вини у настанні нещасного випадку чи 

професійного захворювання. 

Винні дії працівника, що зумовили настання нещасного випадку чи 

професійного захворювання, є підставою для відмови у відшкодуванні моральної 

шкоди працівнику. 

Відшкодування моральної шкоди, завданої нещасним випадком чи 

професійним захворюванням, може здійснюватися грошима або у формі 

медичних, реабілітаційних, побутових чи інших послуг. Форма відшкодування 

такої шкоди визначається у кожному окремому випадку, залежно від характеру 

потреб працівника, зумовлених нещасним випадком чи професійним 

захворюванням. 

Розбіжності між працівником (ками) та роботодавцем щодо відшкодування 

моральної шкоди чи її розміру вирішуються у порядку, передбаченому главою XV 

«Індивідуальні трудові спори» КЗпП України та Законом України «Про порядок 

вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» [320, с. 148-149]. 

Норму аналогічного змісту у майбутньому доцільно також закріпити у 

Трудовому Кодексі України.  

Ще одним обов’язком роботодавця щодо соціального забезпечення 

працівників є забезпечення професійного навчання у випадках, передбачених 

законом. Так, абз. 2 п. 3 ст. 34 Закону України «Про зайнятість населення» 

передбачено, що з метою підвищення конкурентоспроможності працівників на 

ринку праці роботодавець у порядку, передбаченому законодавством, 

колективним договором і угодами, періодично організовує для працівників 

професійне навчання, перепідготовку та підвищення кваліфікації [201]. Норма 
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схожого змісту закріплена також у ч. 1 ст. 6 Закону України «Про професійний 

розвиток працівників», згідно із якою організація професійного навчання 

працівників здійснюється роботодавцями з урахуванням потреб власної 

господарської або іншої діяльності відповідно до вимог законодавства [228]. 

Аналізуючи зміст наведених законодавчих положень, не можемо дати однозначну 

відповідь, чи вони закріплюють проведення професійного навчання працівників 

як обов’язок роботодавця, чи все ж таки це його право, оскільки відповідальності 

за невиконання такого обов’язку законодавством не передбачено. Вживання у 

законодавстві термінів «здійснює», «надає», «організовує» не дозволяє зробити 

однозначний висновок, чи відповідна норма зобов’язує роботодавця до певних 

дій, чи все ж таки наділяє його правом [325, с. 134-135]. Відтак, між сторонами 

трудових правовідносин виникає чимало суперечок з приводу організації 

професійного навчання. 

У науковій літературі зустрічаємо тезу про те, що договір про професійне 

навчання (учнівський договір [236; 368, с. 88-95]), який є зовнішньою формою 

виразу правовідносин з такого навчання, належить до системи цивільно-правових 

договорів [70, с.172]. Права та обов’язки учасників правовідносин з професійного 

навчання регулюються цивільно-правовим договором за взаємною згодою сторін, 

а не на підставі закону, що заперечує можливість їх зарахування до держаної 

сфери правового регулювання. 

Вважаємо, що організація професійного навчання працівників є обов’язком 

роботодавця у випадках, чітко визначених законом, а дискусія щодо правової 

природи відповідних правовідносин зумовлена недосконалістю чинного 

законодавства [330, с. 339]. Спробуємо обґрунтувати власну позицію. 

По-перше, відповідний обов’язок роботодавця вбачається із змісту положень 

низки нормативно-правових актів. Так, згідно із ч. 2 ст. 69 Господарського 

кодексу України підприємство забезпечує підготовку кваліфікованих працівників 

та спеціалістів, їх економічне і професійне навчання [49]. Відповідно до ст. 201 

КЗпП України всі витрати щодо професійної підготовки і підвищення кваліфікації 

працівників, особливо молоді, несе роботодавець [81]. Частиною 1 ст. 15 Закону 
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України «Про професійний розвиток працівників» встановлено, що фінансування 

професійного розвитку працівників здійснюється роботодавцем власним коштом 

та з використанням інших не заборонених законодавством джерел [228]. 

По-друге, ст. 8 Закону України «Про зайнятість населення» закріплено, що 

кожен має право на професійне навчання, яке реалізується шляхом первинної 

професійної підготовки, перепідготовки, спеціалізації і підвищення кваліфікації, 

стажування у професійно-технічних, вищих навчальних закладах та закладах 

післядипломної освіти, безпосередньо на робочих місцях на виробництві чи у 

сфері послуг з метою здобуття особою відповідної кваліфікації або приведення її 

рівня у відповідність із вимогами сучасного виробництва та сфери послуг [201]. 

Таким чином, гарантією реалізації цього права працівника має стати відповідний 

обов’язок іншого суб’єкта. Зокрема, у випадку переведення працівника на легшу 

роботу у зв’язку з його тимчасовою непрацездатність чи реорганізацією 

роботодавець повинен забезпечити право на працю такого працівника шляхом 

забезпечення йому професійного навчання відповідно до нових потреб 

(перепідготовка, перекваліфікація тощо). 

По-третє, у виробничому процесі виникають ситуації, коли об’єктивно 

виникає необхідність працівнику чи працівникам пройти професійне навчання 

для того, аби могти виконувати трудові обов’язки. Наприклад, запровадження 

нових технологій виробництва, встановлення нового обладнання, використання 

сучасної сировини тощо. Роботодавець зобов’язаний організувати для працівників 

курси, зорієнтовані на здобуття практичних навичок використання новацій. В 

іншому разі, це може призвести до травматизму на виробництві, виготовлення 

продукції чи надання послуг неналежної якості, зменшення обсягів виробництва, 

неправильної експлуатації устаткування тощо [331, с. 136]. 

Тому, враховуючи вищенаведене, пропонуємо уточнити зміст законодавчих 

положень, які регулюють процес професійного навчання працівників та чітко 

сформулювати, що забезпечення професійного навчання працівників є обов’язком 

роботодавця у випадках, визначених законом. Все ж, само собою закріплення 

відповідного обов’язку роботодавця недостатньо аби належним чином 
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забезпечити баланс інтересів роботодавця та працівника. Оскільки, у такому 

форматі роботодавець залишатиметься незахищеним від можливих зловживань 

працівника реалізувати абсолютне право на професійне навчання. Тому, 

вважаємо, що попри законодавче закріплення обов’язку роботодавця забезпечити 

професійне навчання працівників, потрібно закріпити правові підстави 

виникнення у роботодавця відповідного обов’язку. Такими, на нашу думку, є 

об’єктивні обставини: переведення працівника на легшу роботу, внаслідок 

тимчасової непрацездатності; переведення працівника у зв’язку з реорганізацією; 

зміна технології виробництва та/чи устаткування. В інших випадках, забезпечення 

професійного навчання працівників є правом роботодавця. 

Аналізуючи зміст обов’язку роботодавця забезпечити професійне навчання 

працівників, варто це питання дослідити з точки зору самого поняття «професійне 

навчання». Узагальнюючи законодавчі поняття професійного навчання, 

закріплені п. 18 ст. 1 Закону України «Про зайнятість населення» [201] та ч. 1 

ст. 1 Закону України «Про професійний розвиток працівників» [228], які 

передбачають здобуття працівником як теоретичних знань, так і практичного 

досвіду і навичок, пропонуємо виділити два види професійного навчання 

працівників, обов’язок щодо організації якого покладається на роботодавця. 

Перший – це теоретичне професійне навчання, що здійснюється за замовленням 

роботодавця певними навчальними закладами чи шляхом організації курсів 

цільового призначення. І другий – практичне професійне навчання. Вітчизняне 

законодавство (ч. 2 ст. 7 Закону України «Про професійний розвиток 

працівників») передбачає лише індивідуальне навчання на робочому місці під 

керівництвом кваліфікованих робітників - інструкторів виробничого навчання 

[228]. Водночас, видається доцільним розширити систему практичного 

професійного навчання і юридично закріпити таку його форму як здобуття 

практичних навичок працівником або ж групою працівників на інших 

підприємствах, організаціях, установах, з якими працівник не перебуває у 

трудових відносинах. 
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Підсумовуючи вищезазначене, пропонуємо, абз. 2 п. 3 ст. 34 Закону України 

«Про зайнятість населення» та ч. 1 ст. 6 Закону України «Про професійний 

розвиток працівників» викласти у наступній редакції: «Роботодавець 

зобов’язаний організувати професійне навчання для працівника (ів), з якими він 

перебуває у трудових правовідносинах у випадку переведення працівника на 

легшу роботу, внаслідок тимчасової непрацездатності; переведення працівника 

через реорганізацією або у випадку виробничої необхідності (запровадження 

нових технологій виробництва, встановлення нового обладнання, використання 

іншої сировини тощо). 

Видами професійного навчання є: 

1.Теоретичне професійне навчання здійснюється за замовленням 

роботодавця певними начальними закладами чи шляхом організації курсів 

цільового призначення. 

2.Практичне професійне навчання – індивідуальне або колективне навчання 

на робочому місці під керівництвом кваліфікованих робітників - інструкторів 

виробничого навчання чи на інших підприємствах, організаціях, установах». 

І, нарешті, останнім законодавчо закріпленим обов’язком роботодавця у 

сфері соціального забезпечення громадян є переведення працівника на легшу 

нижче оплачувану роботу за станом здоров’я.  

Питання переведення працівника на легшу роботу як один із заходів 

соціального захисту у сфері охорони здоров’я урегульовано ст. 39 Закону України 

«Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» [200], ст. 170 КЗпП 

України [81], ч. 5 ст. 6 Закону України «Про охорону праці» [218]. Аналізуючи 

зміст наведених законодавчих положень, робимо висновок, що переведення 

працівника на легшу роботу за станом здоров’я як один із заходів соціального 

захисту працівника у системі охорони здоров’я, обов’язок здійснити який 

покладається на роботодавця передбачає: 1) фінансування роботодавцем власним 

коштом різниці між заробітною платою, яку працівник отримував за попереднім 

місцем роботи та заробітною плату, яку працівник отримує через переведенням на 

легшу роботу протягом 14 днів. Відповідний обов’язок передбачено Порядком 
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призначення, перерахування та проведення страхових виплат. Згідно з п.п. 5.1., 

5.2. Порядку роботодавець зберігає за працівником попередній середній заробіток 

протягом двох тижнів з дня переведення за рахунок коштів підприємства, 

організації, установи. Починаючи з п’ятнадцятого дня переведення потерпілого 

на легшу роботу зазначені виплати (доплата до середнього заробітку, який він мав 

до ушкодження здоров’я) проводяться роботодавцем коштом Фонду на строк, 

установлений ЛКК або МСЕК [157]; 2) надання працівнику легшої роботи, яка 

відповідає його фізичним можливостям згідно з висновком МСЕК або ЛКК. 

Порядок надання працівнику легшої роботи, яка відповідає його стану 

здоров’я згідно з висновком МСЕК або ЛКК як складова відповідного обов’язку 

роботодавця потребує дослідження. Зокрема, передусім, потрібно з’ясувати зміст 

переведення працівника на легшу нижчеоплачувану роботу. Пунктом 21 

постанови Пленуму Верховного Суду України № 9 «Про практику розгляду 

судами трудових спорів» роз’яснено, що при розгляді справ про звільнення за п. 2 

ч. 1 ст. 40 КЗпП суд може визнати правильним припинення трудового договору в 

тому разі, якщо встановить, що воно проведено на підставі фактичних даних, які 

підтверджують, що внаслідок недостатньої кваліфікації або стану здоров’я 

(стійкого зниження працездатності) працівник не може належно виконувати 

покладених на нього трудових обов’язків чи їх виконання протипоказано за 

станом здоров’я або небезпечне для членів трудового колективу чи громадян, 

яких він обслуговує, і неможливо перевести, за його згодою, на іншу роботу [226]. 

Існує проблема відсутності вакантних місць у роботодавця. З цього приводу 

Верховний Суд зробив висновок, що обов’язок роботодавця запропонувати 

працівнику іншу, легшу роботу не є пов’язаним з можливостями роботодавця чи 

фактичною наявністю іншої роботи. Законодавець виходить із того, що 

роботодавець завжди має можливість використовувати працю осіб, які 

потребують за станом здоров’я переведення на іншу, легшу роботу. У разі 

виявленої невідповідності працівників займаній посаді або виконуваній роботі 

внаслідок стану здоров’я, який перешкоджає продовженню цієї роботи, звільнити 

їх можна лише, якщо вони відмовляються від переведення на іншу, легшу роботу, 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_1998_05_25/pravo1/VS92011.html?pravo=1
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_1998_05_25/pravo1/VS92011.html?pravo=1
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_213/ed_2016_06_12/pravo1/KD0001.html?pravo=1#213
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тоді як звільнення інших працівників з підстав, зазначених у пунктах 1, 2 і 6 ст. 40 

КЗпП України, допускається, якщо неможливо їх перевести на іншу роботу, 

оскільки така відсутня, чи в разі відмови працівників від такого переведення 

[166]. З метою забезпечення виконання роботодавцем такого абсолютного 

обов’язку ч. 5 ст. 6 Закону України «Про охорону праці» передбачено обов’язок 

роботодавця організувати проведення навчання працівника з набуття іншої 

професії відповідно до законодавства [218]. 

Варто звернути увагу на недосконалість юридичних гарантій виконання 

роботодавцем відповідного обов’язку. Зокрема, чинне законодавство України не 

передбачає юридичної відповідальності роботодавця за незабезпечення 

працівника роботою, що відповідає його стану здоров’я. Ба більше, у випадку 

непереведення або несвоєчасного переведення працівника на легшу роботу за 

станом здоров’я відповідно до рекомендацій МСЕК або ЛКК, певні негативні 

наслідки у вигляді додаткових фінансових витрат, законодавець покладає не на 

роботодавця, а на Фонд соціального страхування України. Так, відповідно до ч. 5 

ст. 39 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування» якщо у встановлений ЛКК або МСЕК строк роботодавець не 

забезпечує потерпілого роботою, Фонд оплачує потерпілому страхову виплату в 

розмірі середньомісячного заробітку [200]. Видається несправедливим 

покладення на Фонд соціального страхування України обов’язку нести 

відповідальність за дії роботодавця. Законодавством передбачено різні способи 

виконання відповідного обов’язку роботодавцем, і у випадку відсутності 

вакантних посад. Тому пропонуємо ч. 5 ст. 39 Закону України «Про 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування» викласти у наступній 

редакції: «якщо у встановлений ЛКК або МСЕК строк роботодавець не 

забезпечив потерпілого відповідною стану здоров’я роботою або не організував 

професійне навчання працівника, то роботодавець оплачує працівнику 

середньомісячний заробіток за час незабезпечення відповідним здоров’ю робочим 

місцем чи не проведення організації професійного навчання». 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_213/ed_2017_12_19/pravo1/KD0001.html?pravo=1#213
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_213/ed_2017_12_19/pravo1/KD0001.html?pravo=1#213
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Підсумовуючи, робимо висновок, що переведення працівника на легшу 

роботу як один із обов’язків роботодавця у сфері соціального захисту передбачає 

наступні складові: 1) роботодавець повинен запропонувати працівнику усі наявні 

у нього посади, які відповідають стану здоров’я працівника; 2) звільнення 

працівника у зв’язку з невідповідністю займаній посаді можливе лише у випадку 

відмови працівника від роботи, яка відповідає його стану здоров’я; 3) у випадку 

відсутності у роботодавця вакантних посад, він зобов’язаний організувати 

професійного навчання працівника для виконання роботи на вакантній посаді; 

4) відповідальність у вигляді оплати працівнику середньомісячного заробітку за 

час незабезпечення робочим місцем чи не організації навчання повинен нести 

роботодавець. 

 

3.2. Участь роботодавця у недержавному соціальному страхуванні 

працівників 

 

Однією з найпоширеніших форм участі роботодавця у недержавному 

соціальному захисті працівників є заходи, які здійснюються ним у рамках 

недержавного соціального страхування. 

Правову основу страхування в Україні формують положення Цивільного 

кодексу України [350] та Закону України «Про страхування» [231]. У ст. 1 Закону 

[231] зазначено, що це – вид цивільно-правових відносин щодо захисту майнових 

інтересів фізичних та юридичних осіб у разі настання певних подій (страхових 

випадків), визначених договором страхування або чинним законодавством, за 

рахунок грошових фондів, що формуються шляхом сплати фізичними та 

юридичними особами страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) 

та доходів від розміщення коштів цих фондів. 

Одним із видів страхування є соціальне. Це – сукупність правових норм, які 

регулюють суспільні відносини щодо соціального забезпечення людини у разі 

виникнення соціально значущих обставин (страхового випадку) коштом 

страхових грошових фондів [314, с. 16]. Недержавне соціальне страхування є 
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однієї зі складових системи страхування, яке передбачене Законом України «Про 

страхування» [231] і може здійснюватися як добровільне чи обов’язкове [185, 

с. 276]. 

Добровільне страхування – це те, яке здійснюється на основі договору між 

страхувальником і страховиком; його загальні умови і порядок здійснення 

визначаються правилами страхування, встановленими страховиком самостійно 

відповідно до законодавчих вимог, а конкретні умови – під час укладення 

договору страхування. Натомість, обов’язкові види страхування запроваджуються 

законами України і повинні бути до них включені [231]. 

Аналізуючи законодавство [231], робимо висновок, що недержавне соціальне 

страхування здійснюється у формі добровільного. Воно має такі ознаки: 1) в 

основі лежить договір, який укладається добровільно і самостійно рівноправними 

суб’єктами; відносини сторін є взаємними та відплатними, оскільки виникають 

щодо здійснення соціального захисту від соціальних ризиків за рахунок страхових 

внесків, які сплачуються страхувальниками; 2) вважається додатковим до 

обов’язкового: дозволяє підвищити рівень (розмір) страхового забезпечення чи 

забезпечити страховий захист тим особам, які не підлягають обов’язковому 

страхуванню; 3) виникає задля задоволення особистої потреби страхувальника в 

страхуванні певних соціальних ризиків. 

Підсумовуючи, недержавне соціальне страхування: 1) це відносини щодо 

соціального захисту застрахованої фізичної особи у разі настання соціального 

ризику (страхового випадку), передбаченого договором; 2) є формою 

добровільного страхування; 3) здійснюється на основі договору, укладеного між 

рівноправними суб’єктами: страхувальником та страховиком; 4) страхові 

соціальні виплати здійснюються за рахунок страхових внесків страхувальників. 

У правовій літературі різновидами недержавного соціального страхування 

вважається страхування життя, страхування соціальних ризиків (смерті, 

нещасного випадку, втрати працездатності тощо), пенсійне страхування, 

страхування медичних витрат [185, с. 278]. Для цього дослідження важливо 
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з’ясувати, у яких із них роботодавець бере участь на користь працівників з метою 

забезпечення їхнього соціального захисту. 

Проаналізувавши законодавство [213; 231; 350], вважаємо, що він може 

здійснювати: 1) страхування життя працівника; 2) його здоров’я на випадок 

хвороби; 3) медичних витрат; 4) довічної пенсії працівника; 5) страхування від 

нещасних випадків; 6) ризику настання інвалідності або смерті; 7) недержавне 

пенсійне забезпечення. 

Найчастіше роботодавець бере участь у недержавному соціальному захисті 

працівників через недержавні пенсійні фонди. Таким чином забезпечується 

перерозподіл відповідальності за пенсійне забезпечення між усіма суб’єктами 

пенсійних правовідносин: державою, працівником (майбутнім пенсіонером) та 

роботодавцем [78, с. 63]. 

Характерні риси недержавного пенсійного забезпечення, особливості 

створення та функціонування недержавних пенсійних фондів, а також специфічні 

ознаки пенсійних схем стали предметом наукових досліджень 

М. М. Клемпарського [78, c. 63-65], Н. О. Небаби [125, c. 41-43], 

О. Я. Орловського [131, c. 163-164], С. М. Синчук [291, c. 363-367], І. З. Шах, 

М. Я. Яструбського [356, c. 263-266] тощо. Ми ж зосередимо увагу на з’ясуванні 

форм участі роботодавця у недержавному пенсійному забезпеченні працівників 

через недержавні пенсійні фонди та перевагах для обох суб’єктів. 

Щодо цього Закон України «Про недержавне пенсійне забезпечення» [213] 

передбачає, що роботодавець бере участь у недержавному пенсійному 

забезпеченні працівників шляхом: 

- створення недержавного пенсійного фонду будь-якого виду 

(корпоративного, відкритого чи професійного). Так, відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 8 

цього Закону [213] юридична особа-роботодавець самостійно або разом з іншими 

юридичними особами-роботодавцями вправі заснувати власний корпоративний 

пенсійний фонд для пенсійного забезпечення своїх працівників. Засновником 

відкритого пенсійного фонду може бути будь-яка одна чи декілька юридичних 

осіб (ч. 1 ст. 8 Закону [213]). У цій статті [213] зазначено, що товариство має 
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право також створити професійний пенсійний фонд з метою додаткового 

пенсійного забезпечення працівників за професійною ознакою, якщо є членом 

об’єднання юридичних осіб-роботодавців. 

Погоджуємося з А. А. Нечаєм, що з погляду роботодавця – засновника 

пенсійного фонду найсприятливішим для його діяльності є утворення пенсійних 

фондів корпоративного виду. Це сприяє становленню довготривалих трудових 

відносин з таким роботодавцем. У разі звільнення працівники виходять із самого 

пенсійного фонду. Натомість, зміна місця роботи фізичної особи – члена 

професійного пенсійного фонду не впливає на її право бути учасником такого 

фонду [127, с. 54]. 

Водночас, законодавство містить обмеження для роботодавців – юридичних 

осіб щодо створення недержавних пенсійних фондів. Згідно із ч. 7 ст. 8 Закону 

України «Про недержавне пенсійне забезпечення» [213] вони можуть бути 

одночасно засновником не більш як одного корпоративного чи одного 

професійного пенсійного фонду. Це правило не поширюється на право 

створювати пенсійні фонди відкритого типу; 

- сплати страхових пенсійних внесків на користь працівників до вже 

створеного недержавного пенсійного фонду. Частина 2 ст. 8 Закону України «Про 

недержавне пенсійне забезпечення» [213] передбачає право роботодавця стати 

платником уже створеного іншими юридичними особами-роботодавцями 

корпоративного пенсійного фонду на підставі договору про участь у такому 

фонді. Для цього йому необхідно визнати статут фонду, внести відповідні зміни 

до колективного договору (за наявності) та обов’язково повідомити національну 

комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, 

про своє рішення щодо участі. Згідно з ч. 2 ст. 7 цього Закону [213] він вправі 

бути вкладником недержавного пенсійного фонду будь-якого виду на користь 

свого працівника – учасника такого фонду [324, с. 95-96]. 

Аналіз законодавчих положень свідчить, що лише роботодавці – юридичні 

особи мають право створювати недержавні пенсійні фонди. Однак відповідно до 

ч. 2 ст. 2 КЗпП України [81] фізичні особи теж вправі використовувати працю 
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інших осіб на умовах трудового договору і, відповідно, забезпечувати їх 

недержавний соціальний захист. Відтак, обмеження щодо створення недержавних 

пенсійних фондів є дискримінацією роботодавців за ознакою організаційно-

правової форми здійснення ними господарської діяльності (ст. 55 Господарського 

кодексу України [49]). З метою усунення нерівності у правах пропонуємо 

законодавчо закріпити право роботодавців – фізичних осіб брати участь у 

створенні недержавних пенсійних фондів усіх видів. Для цього вважаємо 

доцільним викласти абзац 10 ст. 1 Закону України «Про недержавне пенсійне 

забезпечення» [213] у наступній редакції: «засновник (засновники) недержавного 

пенсійного фонду (будь-якого виду) – юридична особа або фізичні особи – 

роботодавці, які створили пенсійний фонд чи приєдналися до нього після 

створення та набули прав і обов’язків, визначених цим Законом для засновників 

пенсійного фонду». Інші положення цього Закону доцільно привести у 

відповідність з визначенням поняття «засновник недержавного пенсійного 

фонду». 

До того ж дослідження Закону України «Про недержавне пенсійне 

забезпечення» [213] показує, що участь роботодавця у недержавному пенсійному 

забезпеченні працівників через недержавні пенсійні фонди регулюється актами 

локальної нормотворчості. Однак лише колективний договір визнається у ньому 

як єдиний локальний нормативно-правовий акт, у якому можуть бути визначені 

умови: участі роботодавця у створенні корпоративного чи професійного 

пенсійного фонду; сплати страхових пенсійних внесків до недержавного 

пенсійного фонду тощо (абз. 3 ч. 1 ст. 8, ч. 1 ст. 20 Закону [213]). 

Вважаємо позицію законодавця щодо виняткового значення колективного 

договору для регулювання правового статусу роботодавця як учасника 

недержавного пенсійного забезпечення працівників необґрунтованою зважаючи 

на наступне.  

Зі змісту ч. 1 ст. 69 Господарського кодексу України [49] випливає, що 

питання про поліпшення умов праці, життя і здоров’я, гарантії обов’язкового 

медичного страхування працівників та їх сімей, а також інші питання соціального 
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розвитку вирішуються трудовим колективом за участю роботодавця відповідно до 

законодавства, установчих документів підприємства, колективного договору. 

Згідно з ч. 1 ст. 11 КЗпП України [81] та ч. 1 ст. 2 Закону України «Про 

колективні договори і угоди» [211] колективний договір укладається в юридичних 

особах незалежно від форм власності і господарювання, які використовують 

працю фізичних осіб на підставі трудових договорів. 

Стаття 4 Конвенції МОП № 98 «Про застосування принципів права на 

організацію і на ведення колективних переговорів» [203] передбачає, що де 

необхідно, вживаються заходи, які відповідають умовам держав, з метою 

сприяння повному розвитку і використанню процедури ведення переговорів на 

добровільній основі між підприємцями та організаціями підприємців, з однієї 

сторони, і організаціями працівників, з іншої сторони, з метою регулювання умов 

праці шляхом укладення колективних договорів. Відповідно до п. 1 Рекомендації 

МОП № 91 [243] для опрацювання, укладення, перегляду та поновлення таких чи 

для надання сприяння сторонам в опрацюванні, укладенні, перегляді та їх 

поновленні повинні встановлюватися системи, що відповідають місцевим умовам, 

за допомогою погодження або через законодавство залежно від умов країни. 

Водночас, чинне законодавством не встановлює юридичної відповідальності 

за відсутність колективного договору у роботодавця. Стаття 17 Закону України 

«Про колективні договори і угоди» [211] передбачає відповідальність лише за 

ухилення від участі в переговорах щодо укладення, зміни чи доповнення такого 

договору. 

Отже, аналіз нормативно-правових актів свідчить, що колективний договір є 

необов’язковим. Аналогічну позицію висловило Міністерство юстиції України у 

листі № 21-5-197 від 05.04.2006 року [100]. 

Водночас допускається існування інших актів локальної нормотворчості. 

Управлінські функції роботодавця, керівництво трудовим процесом працівників 

вимагають прийняття ним локальних нормативно-правових актів (правил 

внутрішнього трудового розпорядку, статутів і положень, положень про 
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преміювання та ін.), дія яких поширюється лише на працівників цього 

підприємства (установи, організації) [360, c. 306-309]. 

Характерні риси локальних нормативно-правових актів проявляються у тому, 

що вони приймаються для: 1) деталізації централізованого законодавства, тобто 

для конкретизації окремих норм, які за своїм характером потребують прив’язки 

до місцевих умов того чи іншого роботодавця [338, c. 113; 360, c. 306]; 2) 

регулювання суспільних відносин у сфері праці, якщо в законодавстві не 

передбачено їх прямого впорядкування [360, c. 306]. Тобто націлені заповнити 

прогалини у законодавчому врегулюванні, встановити додаткові порівняно із 

законодавством гарантії та пільги для працівників згідно зі ст. 9-1 КЗпП України 

[81]. Адже розширення гарантій їх трудових прав, покращення умов їхньої праці є 

основними напрямками локальної нормотворчості [338, c. 113]. 

Локальні норми є різновидом делегованого законодавства, який попередньо 

санкціонує держава, схвалюючи правомірність установлення прав і обов’язків 

недержавними структурами у визначених законом випадках. Суб’єктами 

локальної нормотворчості можуть бути роботодавець і профспілка під час 

встановлення режиму робочого часу або ж працівники і той же роботодавець у 

процесі укладення колективного договору [338, c. 113]. 

Критеріями законності локальних правових актів, що містять норми 

трудового права, є наявність: нормотворчих прав у сфері локального 

регулювання, що передбачені законом; повноважень, необхідних для реалізації 

таких прав або для представництва колективних інтересів працівників, 

дотримання обсягу нормотворчої компетенції, порядку видання (укладання) акта, 

недопущення погіршення становища працівників згідно з рівнем, передбаченим 

законодавством [357, c. 15-16]. 

Отже, з аналізу випливає, що відсутня пряма заборона регулювання питань 

створення та/або участі роботодавця у недержавних пенсійних фондах, умов 

недержавного пенсійного забезпечення працівників у локальних нормативно-

правових актах. Навпаки, норми законів лише сприяють локальному 

нормотворенню роботодавця у сфері забезпечення додаткового соціального 
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захисту працівників. Зокрема: 1) у ч. 2 ст. 46 Конституції України [87] зазначено, 

що право на соціальний захист гарантується, зокрема, за рахунок «страхових 

внесків підприємств, установ і організацій» та «інших джерел соціального 

забезпечення»; 2) згідно з ч. 6 та 7 ст. 69 Господарського кодексу України [49] 

роботодавець має право встановлювати для своїх працівників додаткові пільги, 

забезпечувати додатковою пенсією, незалежно від розмірів державної пенсії, 

працівника, який став інвалідом на даному підприємстві внаслідок нещасного 

випадку або професійного захворювання тощо; 3) відповідно до ч. 1 ст. 11 Закону 

України «Про недержавне пенсійне забезпечення» [213] недержавне пенсійне 

забезпечення здійснюється, зокрема, на принципах «добровільності прийняття 

роботодавцем рішення про здійснення пенсійних внесків на користь своїх 

працівників до системи недержавного пенсійного забезпечення» та «економічної 

заінтересованості роботодавця у здійсненні пенсійних внесків на користь своїх 

працівників до системи недержавного пенсійного забезпечення». 

Враховуючи вище наведене, вважаємо, що локальні нормативно-правові акти 

роботодавця (положення про преміювання, мотивацію тощо), відмінні від 

колективного договору, можуть бути ефективними засобами правового 

регулювання додаткового соціального захисту працівників, зокрема щодо 

недержавного пенсійного забезпечення. Відтак, пропонуємо доповнити 

статтю 3 Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» [213] 

частиною такого змісту: «Умови участі роботодавця у створенні недержавного 

пенсійного фонду, сплати ним страхових пенсійних внесків, види пенсійних 

програм за його участю, пенсійні схеми та умови участі у них працівників, а 

також інші питання, визначені законом, можуть регулюватися положеннями 

колективного договору чи іншого локального нормативно-правового акта, 

прийнятого роботодавцем за погодженням з профспілкою (іншим 

представницьким органом працівників)». 

Відповідно до Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» 

[213] працівникові, роботодавець якого бере участь у недержавному пенсійному 

забезпеченні через недержавні пенсійні фонди, гарантується: 
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- право власності на пенсійні активи - пенсійні кошти, які вкладені 

роботодавцем у недержавний пенсійний фонд, що обліковуються на 

індивідуальному пенсійному рахунку учасника фонду, є власністю останнього та 

використовуються на цілі, визначені цим Законом (ч. 3 ст. 7 Закону [213]). Право 

власності на такі внески виникає з моменту їх зарахування на вказаний вище 

рахунок; від працівника не вимагається вчинення спеціальних дій [213]. Це, а 

також тривала сплата пенсійних внесків роботодавцем вказують на те, що 

недержавне пенсійне забезпечення є інструментом довгострокової мотивації 

персоналу [116, c. 64]; 

- залежність розміру пенсії з недержавного пенсійного фонду винятково від 

суми сплачених пенсійних внесків. Пенсійні накопичення формуються з таких, а 

також доходу від їхнього інвестування [356, c. 264-265]; 

- гарантії для працівників у разі прийняття роботодавцем рішення про вихід 

зі складу засновників корпоративного пенсійного фонду або розірвання 

роботодавцем-платником договору про участь у такому фонді: 1) роботодавець 

вправі припинити сплату пенсійних внесків до корпоративного пенсійного фонду 

лише шляхом розірвання всіх укладених з ним пенсійних контрактів та договору 

про участь у пенсійному фонді лише після того, коли повідомить про таке 

рішення Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків 

фінансових послуг, та учасників фонду за шість місяців до розірвання зазначених 

контрактів та договору про участь у пенсійному фонді. (ч. 8, 10 ст. 8 Закону 

[213]); 2) його рішення про вихід із складу засновників або про розірвання 

учасницького договору обов’язково вноситься до колективного договору (абз. 4 ч. 

8 ст. 8 Закону [213]); 

- можливість отримати різні види пенсійних виплат залежно від суми 

акумульованої пенсії. Такими є: пенсія на визначений строк або одноразова 

пенсійна виплата (ст. 60 Закону [213]); 

- можливість отримати більший розмір пенсійної виплати в рамках 

недержавного пенсійного забезпечення через пенсійні фонди порівняно з пенсією 

із солідарної системи. 
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Аналіз законодавства [213] свідчить, що держава стимулює роботодавця, 

який бере участь у недержавному пенсійному забезпеченні працівників, шляхом 

законодавчого закріплення можливості: 

- застосовувати прогресивну шкалу відсотків відрахувань щодо суми 

заробітної плати залежно від віку працівників та (або) від їх стажу роботи у 

даного роботодавця (абз. 2 ч. 5 ст. 20 Закону [213]); 

- призупинити фінансування накопичення недержавних пенсій у разі 

наявності в нього складної економічної ситуації. Так, зі змісту ч. 10 ст. 20 Закону 

України «Про недержавне пенсійне забезпечення» [213] випливає, що роботодавці 

– засновники та платники недержавних пенсійних фондів мають право прийняти 

рішення щодо тимчасового припинення сплати пенсійних внесків за власні кошти 

на період до одного року, повідомивши про це органи, визначені законом, та 

ухваливши відповідні зміни до колективного договору. 

До того ж у літературі наголошується, що, прийнявши рішення 

забезпечувати недержавне пенсійне забезпечення, роботодавець одночасно 

вирішує питання: 1) соціальні – така пенсія є додатковим соціальним захистом 

працівника; 2) виробничі – кадри свідомо сприяють розвитку і фінансовому 

успіху роботодавця, оскільки його додатковий дохід є джерелом поповнення їхніх 

іменних пенсійних рахунків; 3) кадрові – пенсійні контракти укладаються, у 

першу чергу, з найбільш кваліфікованими працівниками; можливість додаткового 

кадрового регулювання шляхом визначення умов пенсійного контракту; 4) 

фінансові – роботодавець отримує від держави податкові стимули [370, c. 79-80; 

356, c. 266]. 

Ефективність перелічених переваг підтверджується статистичними даними 

про стан і розвиток системи недержавного пенсійного забезпечення в Україні 

[147; 148]. 

Іншим, найменш поширеним видом недержавного соціального страхування, 

але, водночас, інструментом довгострокового мотивування працівників є 

страхування життя працівників, яке здійснюється коштом роботодавця. 
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Проблема страхування життя є малодослідженою галузевою правовою 

наукою. Наукові висновки з вказаної проблематики сформулювали 

Л. В. Андрущенко [8, c. 7-8], В. Ю. Стеценко [314, c. 9]. Однак потребують 

з’ясування характерні риси страхування життя, що забезпечується роботодавцем 

на користь працівників. 

Проаналізувавши визначення поняття «страхування життя», що передбачене 

у ч. 6 ст. 6 Закону України «Про страхування» [231], договору довгострокового 

страхування життя, яке міститься у пп. 14.1.52 п. 14.1. ст. 14 Податкового кодексу 

України [149], Правила добровільного страхування життя страхових компаній 

[183; 184], можна сформулювати наступні висновки про ознаки страхування 

життя працівників роботодавцем. 

По-перше, страхування життя є видом особистого страхування, що 

здійснюється у формі добровільного. 

По-друге, є інструментом довгострокової мотивації працівника, бо договір 

страхування життя укладається щонайменше на три роки [146]. 

По-третє, предметом страхового договору може бути життя, здоров’я, ризик 

настання інвалідності або смерті працівника, його довічна пенсія. Зокрема, 

страхуванню підлягають такі соціальні ризики, як: 1) смерть застрахованої особи, 

спричинена обставинами, передбаченими договором; 2) дожиття нею до 

закінчення строку страхування; 3) досягнення працівником пенсійного віку або 

віку, який визначено у договорі страхування; 4) стійка (встановлення групи 

інвалідності) або 5) тимчасова втрата працездатності працівника; 6) травматичне 

ушкодження; 7) критичні захворювання; 8) госпіталізація; 9) нещасний випадок, 

що стався із працівником в період дії договору; 10) хвороба застрахованої особи 

[183; 184]. 

По-четверте, страхувальником є роботодавець, а застрахованою особою – 

працівник. Його згода на страхування життя є обов’язковою. 

По-п’яте, здійснюється на двосторонній добровільній основі: роботодавець 

самостійно приймає рішення про сплату страхових внесків на користь працівника, 

який добровільно на це погодився. 
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По-шосте, умови добровільного страхування життя визначаються 

відповідним договором та правилами страховика. У них може бути передбачено 

умову про: припинення сплати страхових внесків щодо працівника, з яким 

розірвано трудові відносини; передачу прав та обов’язків страхувальника щодо 

нього або безпосередньо працівникові або його новому роботодавцю, за спільною 

згодою; можливість набути прав застрахованої особою, яка припинила трудові 

відносини зі страхувальником та набула прав та обов’язків страхувальника щодо 

себе, а також особою, яка після розірвання трудового договору не набула таких 

прав та обов’язків; умови щодо здійснення виплат за договором страхування 

життя звільненому працівнику. 

Варто з’ясувати, правовими нормами якої юридичної сили роботодавець 

може врегулювати свою участь у цьому страховому виді соціального захисту. 

Аналізуючи рівні договірного регулювання соціально-трудових відносин [68, c. 5], 

робимо наступні висновки.  

Предметом колективно-договірного впорядкування повинні бути загальні 

умови участі роботодавця у страхуванні життя, страхові ризики, порядок та 

основні умови укладення відповідного договору. На індивідуально-договірному 

рівні доречно передбачати особливі умови участі кожного окремого працівника у 

програмі страхування життя коштом підприємства (наявність певного стажу 

роботи у роботодавця, високих показників продуктивності праці, створення ним 

об’єктів інтелектуальної власності). 

Поширеним інструментом короткострокової мотивації [116, c. 64] є 

добровільне медичне страхування працівників роботодавцем. 

Аналіз законодавства [231], наукової літератури (В. С. Бойченко [22, c. 173], 

В. Е. Букін [30, c. 13-16], Г. Б. Грищенко [52], О. Є. Губар [53], І. Гуменюк [54, 

c. 39-40], Ю. А. Лаврова [94, c. 19], Г. О. Минкіна [114], С. О. Мунтян [121, c. 152-

154], С. М. Срібний [306, c. 156-157], В. Ю. Стеценко [312, c. 3-40; 313; 314, c. 9-

300], Т. І. Стецюк [315], Н. В. Ткаченко, Н. Г. Нагайчук [337], М. О. Юрков [370, 

c. 10-180]), а також соціальних пакетів українських компаній (ПАТ «Львівський 

холодокомбінат» [186], ПАТ КБ «Приватбанк» [134; 138]) дозволяє визначити 
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ознаки вказаного виду недержавного соціального страхування працівників за 

участю роботодавця. Зокрема:  

1) є видом особистого страхування, що здійснюється з метою забезпечення 

додаткового соціального захисту працівника у сфері охорони здоров’я;  

2) його предметом вважається покриття витрат на медичні послуги;  

3) здійснюється роботодавцем на основі договору добровільного медичного 

страхування, а також відповідних правил страховика;  

4) на підставі двосторонньої вільної взаємної згоди працівника та 

роботодавця на участь у системі добровільного медичного страхування;  

5) обов’язковим додатком до такого договору є список працівників;  

6) може передбачати оплату полісу лише роботодавцем або разом із 

застрахованою особою на пропорційній основі; її доцільність доводиться у 

фаховій літературі [94, c. 13];  

7) обсяг покритого договором додаткового медичного обслуговування (види 

соціальних ризиків, медичних послуг, медичних закладів тощо) прямо залежить 

від рівня платоспроможності роботодавця;  

8) вважається доповнювально-розширювальним страхуванням [120, c. 219]. 

 Адже воно: 1) присутнє поряд з існуючою системою охорони здоров’я; 2) 

передбачає страхове покриття на види медичних послуг, які частково або 

повністю не фінансуються державою (наприклад, лікування в приватних 

клініках); 3) за наявності медичної страховки працівник може розраховувати на 

прискорений доступ до медичних послуг (зокрема, проведення операцій з 

пересадки життєво важливих органів, що, зазвичай, передбачає тривале 

очікування в черзі) в межах, визначених полісом [332, c. 56-57]. 

Узагальнюючи результати дослідження розроблених страховими компаніями 

(ПрАТ «СК «ВУСО» [57], ПрАТ «СК «АХА Страхування» [56], ПрАТ «СК «ПЗУ 

Україна» [58]) програм добровільного медичного страхування, доцільно виділити 

такі страхові види соціального забезпечення, які можуть надаватися працівникам 

коштом роботодавця [343, c. 126-127]: 
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1) невідкладна медична допомога – передбачає організацію та оплату 

медичної допомоги застрахованій особі при станах, що потребують невідкладної 

медичної допомоги, ненадання якої може призвести до смерті чи невідворотних 

змін організму (виїзд бригади невідкладної медичної допомоги до працівника, 

реанімаційні заходи тощо); 

2) невідкладна стаціонарна допомога – полягає в організації та оплаті 

медичної допомоги застрахованій особі в умовах цілодобового стаціонару при 

станах, що вимагають невідкладної медичної допомоги в таких умовах, ненадання 

якої може призвести до смерті чи невідворотних змін організму (наприклад, 

перебування хворого в умовах цілодобового стаціонару консультації лікуючого 

лікаря та лікарів-спеціалістів, встановлення діагнозу та призначення плану 

лікування); 

3) планова стаціонарна допомога – передбачає надання медичної допомоги 

застрахованій особі в умовах цілодобового стаціонару в плановому порядку на 

підставі рішення лікаря про необхідність стаціонарного лікування; 

4) амбулаторно-поліклінічна допомога – охоплює медичну допомогу в 

умовах поліклініки та вдома (в офісі), яка організовується згідно з графіком 

роботи поліклініки або лікаря, консультацію якого необхідно організувати. Вона 

охоплює, зокрема: консультації сімейного лікаря та лікарів-спеціалістів, у тому 

числі провідних, проведення діагностичних/інструментальних, лабораторних 

досліджень та ін.; 

5) медикаментозне забезпечення при амбулаторно-поліклінічному лікуванні 

– передбачає забезпечення медичними препаратами та засобами медичного 

призначення для лікування в амбулаторно-поліклінічних умовах; 

6) стоматологічна допомога – полягає в організації та оплаті стоматологічної 

допомоги, у тому числі ліквідації гострих станів. Зокрема: огляд та консультація 

лікаря-стоматолога; діагностичні дослідження; видалення зубів, коренів; 

анестезіологічна допомога; медикаментозне забезпечення тощо; 

7) профілактичний огляд – може включати огляд та консультацію лікарів-

спеціалістів, а також проведення лабораторних та/або діагностичних досліджень 
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залежно від характеру діяльності роботодавця або за його вибором 

(електрокардіографія, кольпоскопія, рентгенологічне дослідження тощо). 

Окрім наведених вище, в рамках добровільного медичного страхування 

працівникам можуть надаватися й інші види соціального захисту [321, c. 298-299]. 

Підсумовуючи, робимо висновок, що добровільне медичне страхування є 

однією з форм поліпшення умов життя, здоров’я, а також праці працівників.  

Зі змісту ч. 1 ст. 69 Господарського кодексу України [49] випливає, що 

питання участі роботодавця у соціальному захисті співробітників вирішуються 

ним разом із трудовим колективом відповідно до законодавства, його установчих 

документів та колективного договору. Тобто відносини між ними щодо 

добровільного медичного страхування можуть бути предметом регулювання на 

колективно - та індивідуально-договірному рівнях. 

Аналіз законодавства та програм страхових компаній дозволяє згрупувати 

питання, які потребують вирішенню на кожному із вказаних рівнів.  

Вважаємо, що у колективних договорах доцільно передбачати загальні умови 

добровільного медичного страхування [343, c. 126-127]:  

1) обов’язок роботодавця брати участь у недержавному соціальному захисті 

працівників у вказаній формі;  

2) соціальні ризики, яку покриватимуться;  

3) види соціального забезпечення та аудиторію, на яку вони 

поширюватимуться: весь персонал чи певні категорії осіб (керівники структурних 

підрозділів, професіонали та робітники, працівники конкретних структурних 

підрозділів тощо);  

4) порядок та принцип сплати страхових внесків (безпосередньо 

роботодавцем чи за принципом паритету, як це, для прикладу, відбувається у 

Німеччині, де роботодавець сплачує половину страхового внеску на медичне 

страхування свого працівника [94, c. 13]). 

У трудовому договорі доцільно закріпити:  

1) згоду працівника на участь у добровільному медичному страхуванні;  
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2) його право вимагати забезпечення додаткових програм за досягнення у 

роботі, результативність, вчасність виконання поставлених цілей (наприклад, 

вакцинація, вітамінізація, високовартісний профілактичний огляд, можливість 

отримання окремих видів медичних послуг незастрахованими членами сім’ї 

працівника);  

3) умову про повну сплату страхових внесків роботодавцем за 

довготривалість трудових відносин;  

4) право працівника набути статусу страхувальника за договором 

добровільного медичного страхування у разі припинення трудового договору з 

певних підстав (за угодою сторін, з власної ініціативи тощо). 

Умови добровільного медичного страхування також можуть бути закріплені 

в інших локальних нормативно-правових актах, предметом врегулювання яких є 

заохочення працівників. 

Очевидно, що кожен роботодавець намагається мінімізувати свої витрати і, 

відповідно, податки та інші обов’язкові платежі з метою отримання більшого 

прибутку. Звідси випливає, що він пропонуватиме своїм працівникам ті види 

недержавного соціального страхування, які для нього є найвигіднішими. 

Аналіз норм Податкового кодексу України [149] (ст.ст. 138-140, 164, 166, 

169), Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування» [209] (п. 1 ч. 1 ст. 4, п. 1 ч. 1 ст. 7), Закону 

України «Про оплату праці» [214] (ст. 2) тощо [140], правозастосувальної 

практики [362; 365], а також фахової літератури [4, c. 86-89; 123; 284, c. 6] 

дозволяє наголосити на податкових перевагах для роботодавці, які забезпечують 

недержавне соціальне страхування працівників:  

1) його витратами і, відповідно, сумою, на яку він може зменшити прибуток 

до оподаткування, вважається сума внесків, сплачених на недержавне пенсійне 

забезпечення, страхування життя та добровільне медичне страхування 

працівників;  

2) роботодавець не сплачує єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування з суми внесків, перерахованих ним за його власний 
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рахунок на недержавне пенсійне забезпечення персоналу та добровільне медичне 

страхування, крім суми внесків на страхування життя. 

Водночас: 1) працівник не сплачує податок на доходи фізичних осіб із суми 

внесків на недержавне пенсійне забезпечення, здійснених роботодавцем на його 

користь, якщо вони не перевищують розміру, визначеного законом. Натомість, 

внески на добровільне медичне страхування, страхування життя, здійснені 

підприємством, є доходом працівника і оподатковуються; 2) пенсійні внески, 

сплачені останнім на свою користь і власним коштом, не включається до складу 

загального місячного (річного) оподатковуваного доходу, якщо їх сума не 

перевищує граничну суму податкової соціальної пільги у розрахунку за місяць. 

 

3.3. Участь роботодавця у недержавних нестрахових заходах соціального 

захисту працівників 

 

Крім соціального страхування, роботодавець може пропонувати працівникам 

заходи недержавного соціального захисту своїм коштом у грошовій формі або у 

формі послуг, які надає безпосередньо чи оплачує їхню вартість. 

Одним із видів соціального забезпечення є соціальна допомога. Її ознаками є: 

1) грошова форма надання; 2) цільове спрямування – бути матеріальною 

підтримкою особи за обставин, коли вона самостійно з поважних причин не в 

змозі отримати відповідний індивідуальним (чи сімейним) потребам дохід від 

трудової діяльності на рівні суспільно визначених стандартів або коли сукупний 

дохід сім’ї є об’єктивно недостатнім для задоволення соціальних потреб особи; 3) 

термін надання будь-якого виду соціальної допомоги визначається часовими 

межами впливу на особу соціального ризику [290, c. 308-316]. 

Соціальна допомога може бути як державною, так і недержавною. Остання – 

це добровільна безкорислива пожертва, що надається недержавними юридичними 

особами та громадянами особам, які потребують матеріальної та іншої 

благодійної допомоги з метою поліпшення їхнього матеріального стану, 

потрапили у складні життєві обставини в разі настання соціальних ризиків та 



 

 

163 

знаходяться за межею бідності. Недержавна соціальна допомога надається з 

метою досягнення економічної стабільності й підтримання осіб, які через фізичні 

або інші вади обмежені в реалізації своїх прав і законних інтересів. Порядок та 

умови її надання визначаються надавачами таких допомог самостійно [317, 

c. 123]. 

Аналіз чинного законодавства свідчить, що у грошовій формі роботодавець 

надає працівникам допомогу, яка отримала назву «матеріальної». Її окремі види 

вказані в Інструкції зі статистики заробітної плати [73]. Зокрема: 

1) матеріальна допомога, що має систематичний характер, надана всім або 

більшості працівників (на оздоровлення, у зв’язку з екологічним станом та ін. 

(п. 2.3.3). 

2) матеріальна допомога разового характеру, що надається окремим 

працівникам у зв’язку з сімейними обставинами, на оплату лікування, 

оздоровлення дітей, поховання (п. 3.31); 

3) соціальні допомоги та виплати за рахунок коштів підприємства, 

установлені колективним договором (працівникам, які перебувають у відпустці 

для догляду за дитиною, на народження дитини, сім’ям з неповнолітніми дітьми 

тощо (п. 3.4); 

4) одноразова допомога працівникам, які виходять на пенсію згідно із 

законодавством та колективним договором (п. 3.6); 

5) допомога на оплату послуг з лікування працівників, які були надані 

установами охорони здоров’я (п. 3.30). 

Матеріальна допомога, яка має систематичний характер, є складовою фонду 

оплати праці, а всі інші види матеріальної допомоги – ні. 

Окремі види соціальної допомоги також передбачені нормами Податкового 

Кодексу України [149]. У ньому законодавець виділяє (1) оподатковувану 

матеріальну допомогу (ст. 164), тобто ту, яка має систематичний характер та, 

відповідно, включається до фонду оплати праці та (2) неоподатковувану 

матеріальну допомогу. Останньою є: 
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(1) допомога на лікування та медичне обслуговування, у тому числі, але не 

виключно, для придбання ліків, донорських компонентів, протезно-ортопедичних 

виробів, виробів медичного призначення для індивідуального користування 

інвалідів, за рахунок коштів благодійної організації або його роботодавця 

(пп. 165.1.19 п. 165.1 ст. 165 Податкового кодексу України [149]); 

(2) допомога на поховання платника податку, яка надається роботодавцем 

такого померлого платника податку за його останнім місцем роботи (у тому числі 

перед виходом на пенсію) у розмірі, що не перевищує подвійний розмір суми, 

визначеної в абз. 1 пп. 169.4.1 п. 169.4 ст. 169 Податкового кодексу України [149] 

(пп. 165.1.22 п. 165.1 ст. 165 Податкового кодексу  України [149]); 

(3) благодійна допомога: 

- цільова – надається під визначені умови та напрями її витрачання 

(пп. 170.7.1, пп. 170.7.4 п. 170.7 ст. 170 Податкового кодексу  України [149]); 

- нецільова – надається без встановлення умов та напрямів її витрачання – 

надана протягом року у розмірі, що не перевищує суми граничного розміру 

доходу, визначеного згідно з абз. 1 п. 169.4 ст. 169 Податкового кодексу  України 

[149], встановленого на 1 січня такого року (пп. 170.7.1, 

пп. 170.7.3 п. 170.7 ст. 170 Податкового кодексу  України [149]). 

Окрім того, у колективному договорі, інших локальних нормативно-правових 

актах можуть бути визначені інші види, умови надання та розмір матеріальної 

допомоги коштом роботодавця, на яку можуть претендувати різні категорії 

працівників. До того ж законодавством не обмежується її розмір. 

Аналізуючи перелічені види допомоги, які надає роботодавець, робимо такі 

висновки. Вони мають усі ознаки соціальної допомоги, оскільки: 1) надаються у 

грошовій формі; 2) спрямовані на матеріальну підтримку особи за обставин, коли 

вона не в змозі отримати дохід, необхідний для неї чи сім’ї з метою задоволення 

відповідних суспільних потреб; 3) надаються роботодавцем в межах впливу на 

особу соціального ризику; 4) є недержавними, оскільки забезпечуються 

роботодавцем, який у відповідних правовідносинах не виступає від імені держави 

[322, c. 104-106]. 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/print1457531840216594#n3953
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Водночас, доцільно виділити такі ознаки соціальної допомоги коштом 

роботодавця: 1) за правовою природою є соціальною підтримкою працівників. 

Головна ціль – сприяти працівникові у подоланні та/або мінімізації негативних 

наслідків соціального ризику і покращення матеріального становища [290, c. 308-

316]; 2) може мати як ретроспективний (компенсаційний), так і проактивний 

(попереджувальний) характер; 3) суб’єкти отримання: працівник та члени його 

сім’ї першого ступеня споріднення; 4) надається: (а) безпосередньо працівникові 

для оплати або (б) компенсації понесених витрат на отримання такої допомоги; 

(в) шляхом перерахування безпосередньо суб’єктові – її надавачеві; 5) розмір, 

порядок та інші умови надання допомоги визначаються локальними актами. 

Характеризуючи види соціальної допомоги коштом роботодавця залежно від 

мети її надання, можна виділити допомогу на: лікування (допомога на лікування 

та медичне обслуговування); оздоровлення (допомога на оздоровлення в закладах 

санаторно-курортного спрямування тощо); сімейні обставини (допомога при 

народженні дітей, допомога у зв’язку з доглядом за дитиною, допомога на 

поховання родичів першого ступеня споріднення). 

Останнім часом особливо поширеною стала допомога на лікування та 

медичне обслуговування. Проаналізувавши ст. 136, 138, пп. 165.1.19 

п.165.1 ст. 165, пп. 1.7 п. 16-1 підрозділу 10 розділу ХХ Податкового 

кодексу України [149], ст. 36 Закону України «Основи законодавства України про 

охорону здоров’я» [132], лист ДФС України № 18024/99-99-13-02-03-15 від 

19.08.2016 р. [367], доречно виділити такі її ознаки: 

1) охоплює досить широкий спектр медичних послуг: від придбання ліків, 

лікування до профілактичних заходів медичного характеру; 

2) може надаватися як на лікування та медичне обслуговування 

безпосередньо працівника, так і членів його сім’ї першого ступеня споріднення 

(наприклад, дитини [13, c. 46]); 

3) виплачується на лікування працівника/члена його сім’ї за кордоном; 

4) не оподатковується податком на доходи працівника та військовим збором 

за умови, якщо: а) працівник надає роботодавцю документи, які підтверджують 
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потребу в лікуванні / медичному обслуговуванні [362; 364]); б) або підтвердні 

документи про понесені ним витрати на ці потреби (договори, що ідентифікують 

продавця товарів (робіт, послуг), платіжні та розрахункові документи тощо [37]); 

в) вони не були компенсовані виплатами з Фонду загальнообов’язкового 

державного соціального страхування [240, c. 14]; 

5) єдиний соціальний внесок на таку допомогу не нараховується [140]; 

6) визнається господарськими витратами роботодавця (ст. 134 Податкового 

кодексу  України [149]). 

Поряд з очевидними державними стимулами існують певні недоліки. 

Досліджувана допомога надається роботодавцем як компенсація працівникові 

понесених витрат. Це змушує працівника спочатку шукати кошти для проведення 

лікування, а потім просити роботодавця про їх компенсацію [240, c. 14]. 

Практикуючі юристи усувають цей недолік шляхом виплати працівникові 

поворотної фінансової допомоги (позики), а після лікування компенсовують 

витрачені кошти згідно з ст. 165 Податкового кодексу  України [149]. Цими 

коштами працівник де-факто повертає позику роботодавцеві [240, c. 14]. 

Однак таке рішення є лише тимчасовим вирішенням проблеми. Для 

працівника, який зазнав наслідків соціального ризику, важливо отримати кошти 

для їх подолання. Тому вважаємо обґрунтованим, щоб така допомога надавалася 

безпосередньо працівникові. Головною вимогою для надання коштів повинна 

бути наявність документів, які підтверджують потребу у лікуванні або медичному 

обслуговуванні. Тому вважаємо доцільним закріпити у пп. 165.1.19 

п. 165.1 ст. 165 Податкового кодексу  України [149] можливість отримання 

працівником досліджуваної допомоги у разі подання вказаних вище документів. 

Подібною за змістом та умовами надання є цільова благодійна допомога, яка 

надається для компенсації платних послуг з лікування. З аналізу ст. 136, 138, 

п. 170.7 ст. 170, пп. 1.7 п. 16¹ підрозділу 10 Розділу ХХ Податкового кодексу  

України [149] випливає, що вона: 1) має ретроспективний характер : надається для 

компенсації платних медичних послуг, наданих відповідними медичними 

закладами; 2) не використовується для сплати за косметичне лікування або 
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косметичну хірургію, водолікування та геліотерапію, не пов’язані з хронічними 

захворюваннями, лікування й протезування зубів і використанням дорогоцінних 

металів, гальванопластики та фарфору, аборти, лікування тютюнової чи 

алкогольної залежності; 3) надається на лікування працівника та члена його сім’ї 

першого ступеня споріднення у розмірах, що не перекриваються виплатами з 

фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування; 4) не 

оподатковується; 5) з неї не сплачується військовий збір; 6) на неї не 

нараховується єдиний соціальний внесок [140]; 7) роботодавець зменшує свій 

прибуток до оподаткування на суму допомоги; 8) для її отримання працівник 

повинен надати документи, які підтверджують потребу у лікуванні та понесені 

витрати. У разі їх відсутні він має обов’язок сплатити з неї податок на доходи 

фізичних осіб, що виникає після завершення 12-ти календарних місяців, 

наступних за місяцем отримання такої допомоги. 

Не менш цікавою є нецільова благодійна матеріальна допомога: а) надається 

без встановлення умов та напрямків витрачання (наприклад, на вирішення 

соціально-побутових питань; б) як роботодавцем, так і іншими суб’єктами 

господарювання; в) на неї не нараховується єдиний соціальний внесок [363]; г) 

вона не обкладається податком на доходи фізичних осіб у межах встановленої 

законом суми та військовим збором, і зараховується до витрат роботодавця. 

Іншим видом недержавних нестрахових заходів соціального захисту 

працівників є соціальні послуги. Аналізуючи чинне законодавство [81; 201; 228], 

робимо висновок, що вони надаються з метою: 

1) підвищення (вдосконалення) рівня професійних знань, навичок працівника 

(професійне навчання, підготовка, перепідготовка кадрів тощо); 

2) оздоровлення (санаторно-курортне лікування, організація спортивних 

залів у компанії, оплата харчування, додаткові відпустки та ін.); 

3) забезпечення зайнятості (організація нових робочих місць, громадських та 

інших робіт тимчасового характеру); 

4) організації побуту працівників (утримання дітей у дошкільних навчальних 

закладах, забезпечення житлом тощо). 
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Професійне навчання є одним із найпоширеніших нестрахових недержавних 

заходів соціального захисту працівників. Це – процес цілеспрямованого 

формування у працівників спеціальних знань, розвиток необхідних навичок та 

вмінь, що дають змогу підвищувати продуктивність праці, максимально якісно 

виконувати функціональні обов'язки, освоювати нові види професійної 

діяльності, що включає первинну професійну підготовку, перепідготовку і 

підвищення кваліфікації працівників відповідно до потреб виробництва [228]. 

У правовій літературі професійне навчання досліджується переважно як 

право працівника [71, c. 149]. Ми ж розглянемо професійне навчання як таке, що 

забезпечується роботодавцем. Проаналізувавши законодавство (ст. 2, 21 КЗпП 

України [81], ч. 2 ст. 69 Господарського кодексу України [49], ст. 34 Закону 

України «Про зайнятість населення» [201], вважаємо, що організація 

професійного навчання, крім випадків, визначених законом (про які йшлося 

вище), є правом роботодавця, оскільки: 

- по-перше, у п. 2 Розділу ІІ Рекомендації щодо професійного навчання № 57 

[244] зазначено, що діяльність різних державних і приватних установ, що 

займаються питаннями професійного навчання в кожній країні, повинна 

забезпечувати свободу ініціативи і пристосування до потреб різних галузей 

виробництва, різних районів і місцевостей, а також узгоджуватися з загальною 

програмою і здійснюватися на її основі. Крім того, у преамбулі вказаної 

Рекомендації зазначено, що вона прийнята «беручи до уваги, що ефективна 

організація професійного навчання бажана в інтересах як працівників і 

роботодавців, так і суспільства в цілому»; 

- по-друге, у п. 13 Рекомендації МОП № 88 від 30.06.1950 р. «Щодо 

професійного навчання дорослих, включаючи інвалідів» [245] вказано, що 

роботодавці повинні заохочуватися до вжиття заходів або індивідуально, або в 

співробітництві з іншими роботодавцями для забезпечення навчання дорослих 

згідно із своїми потребами в робочій силі і в тому степені, в якому це дозволяють 

технічні умови їхніх підприємств; 
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- по-третє, у п. 18 цієї ж Рекомендації МОП № 88 від 30.06.1950 р. «Щодо 

професійного навчання дорослих, включаючи інвалідів» [245] закріплено, що 

коли потреби професійного навчання не задовольняються на підприємстві, 

компетентні органи влади повинні вживати необхідних заходів по забезпеченню 

засобів навчання поза підприємством. А в п. 20 цієї ж Рекомендації [245] вказано, 

що компетентні власті повинні, у співробітництві з відповідними організаціями 

роботодавців і працівників, вжити всіх корисних і бажаних заходів, які сприяють 

розвитку найбільш ефективних методів професійного навчання; 

- по-четверте, у ч. 3 ст. 34 Закону України «Про зайнятість населення» [201] 

передбачено, що роботодавець періодично організовує професійне навчання у 

певному порядку, який має бути передбачений законодавством чи актами 

колективно-договірного регулювання. Обов’язок має бути чітко визначений 

правовими нормами; 

- по-п’яте, роботодавець організовує навчання з урахування потреб власної 

господарської або іншої діяльності відповідно (ст. 6 Закону України «Про 

професійний розвиток працівників» [228]). Тобто він самостійно визначає, хто і в 

якому напрямку повинен проходити професійне навчання; 

- по-шосте, законодавством не встановлена відповідальність роботодавця за 

неорганізацію навчання, за незабезпечення навчання тощо; 

- по-сьоме, законодавець стимулює діяльність роботодавця з організації 

професійного навчання працівників. Для прикладу, зі змісту ст. 138-140 ПК 

України [149] вбачається, що останній може повністю віднести до складу своїх 

господарських витрат кошти, витрачені на навчання працівників. Відтак, вправі 

зменшити свій прибуток до оподаткування на суму таких витрат. 

Зі змісту пп. 165.1.21 п. 165.1 ст. 165 Податкового кодексу  України [149] 

вбачається, що якщо роботодавець перераховує кошти за здобуття освіти, за 

підготовку чи перепідготовку свого працівника на рахунок вітчизняного вищого 

та професійно-технічного навчального закладу у межах визначеної законом суми, 

то таке благо не вважається доходом працівника і він не повинен: а) платити 

податок на доходи фізичних осіб, військовий збір та єдиний внесок на 
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загальнообов’язкове державне соціальне страхування [140]; б) відпрацьовувати 

три роки у роботодавця [149]. 

Вважаємо, що це право трансформується у добровільно взятий обов’язок 

лише тоді, коли роботодавець приймає рішення щодо забезпечення професійного 

навчання працівників у зв’язку з підписанням генеральної, галузевої угоди чи 

колективного або трудового договору. Зокрема, Генеральною угодою на 2016-

2017 роки [41] передбачено зобов’язання щодо проведення підвищення 

кваліфікації працівників не рідше одного разу на 5 років. 

Водночас, якщо все-таки роботодавець реалізував своє право на професійне 

навчання працівників, то він повинен також виконувати певні обов’язки. А саме: 

- повинен створювати необхідні умови для поєднання роботи з навчанням 

працівникам, які проходять виробниче навчання або навчаються в навчальних 

закладах без відриву від виробництва (ст. 202 КЗпП України [81]); 

- в період виробничого навчання, перекваліфікації або навчання іншим 

спеціальностям не використовувати працівників на будь-якій роботі, що не 

стосується спеціальності, яка вивчається ними (ст. 205 КЗпП України [81]); 

- присвоїти робітникові, який успішно закінчив виробниче навчання, 

кваліфікацію відповідно до тарифно-кваліфікаційного довідника і надати роботу 

відповідно до набутої ним кваліфікації (ст. 206 КЗпП України [81]); 

- виплачувати заробітну плату, а також надавати інші пільги та компенсації, 

передбачені ст. 207-220 КЗпП України [81]. 

Аналіз ст. 6 Закону України «Про професійний розвиток працівників» [228] 

дозволяє поділити професійне навчання залежно від: 

- місця його проведення на таке, що здійснюється: 1) безпосередньо у 

роботодавця; 2) у навчальних закладах (вищих та професійно-технічних); 3) в 

іншого роботодавця (на підприємствах, в установах, організаціях); 

- характеру знань, що становлять предмет професійного навчання, на: 

теоретичне та виробниче; 

- дотримання встановленого законодавством порядку та правових наслідків – 

може бути формальним та неформальним. 
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Аналізуючи Закон України «Про професійний розвиток працівників» [228], 

виділяємо спільні риси формального та неформального навчання: 1) обидва види 

навчання можуть стосуватися як працівників, так і робітників; 2) в обох випадках 

потрібна згода працівника на професійне навчання; 3) законодавством 

встановлено однакові вимоги до осіб, які проводять професійне навчання 

безпосередньо у роботодавця [333, с. 101]. 

Водночас, формальне та неформальне професійне навчання різняться за: 

- підставою проведення: формальне професійне навчання здійснюється на 

основі наказу (розпорядження) роботодавця про відрядження працівника на 

навчання та направлення на навчання, який видається роботодавцем за формою, 

визначеною законодавством [191]. Натомість, неформальне професійне навчання 

– винятково на підставі наказу роботодавця. Також правовідносини з 

професійного навчання можуть виникати на основі «учнівського договору», 

згідно з яким роботодавець зобов’язується організувати навчання за певною 

спеціальністю та кваліфікацією, а працівник – опанувати спеціальність [371, 

c. 75]; 

- місцем проведення: формальне професійне навчання може проводитися у 

роботодавця конкретного працівника, професійно-технічних, вищих навчальних 

закладах, а також в інших роботодавців. Місце проведення неформального 

професійного навчання визначається безпосередньо роботодавцем; 

- змістом: формальне професійне навчання включає в себе первинну 

професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації робітників, а 

також перепідготовку, стажування, спеціалізацію та підвищення кваліфікації 

працівників, які за класифікацією професій належать до категорій керівників, 

професіоналів і фахівців. Сутність кожного з перелічених видів навчання 

визначено у правовій науці [71, c. 153]. Зміст неформального професійного 

навчання визначається роботодавцем самостійно з урахуванням потреб власної 

господарської чи іншої діяльності; 

- програмою: для формального професійного навчання вона розробляється та 

затверджується навчальним закладом, а неформального – роботодавцем; 
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- строками: для формального професійного навчання вони визначаються 

навчальним закладом, де воно відбувається, а неформального – роботодавцем; 

- суб’єктами підтвердження: формальне професійне навчання 

підтверджується відповідним навчальним закладом, який провів навчання. 

Відповідно до ст. 14 Закону України «Про професійний розвиток працівників» 

[228] для організації підтвердження результатів неформального професійного 

навчання працівників у складі державної служби зайнятості створюються центри 

визнання результатів такого навчання. До їх роботи залучаються навчальні 

заклади державної служби зайнятості, інші професійно-технічні навчальні 

заклади, підприємства, організації, установи, які мають ліцензію на право 

здійснення освітньої діяльності за визначеними професіями. Тобто роботодавець 

не є учасником підтвердження результатів неформального професійного 

навчання. Вважаємо, що його варто залучати до роботи відповідних центрів. По-

перше, тому що роботодавець ініціює неформальне професійне навчання. По-

друге, воно здійснюється його коштом. По-третє, участь роботодавця у визнанні 

результатів неформального професійного навчання є необхідною для того, щоб 

результати такого навчання відповідали вимогам розвитку сучасних галузей 

економіки, а працівники, які пройшли навчання, були затребуваними та 

конкурентоспроможними на ринку праці [333, c. 101-102]. З урахуванням 

наведеного, вважаємо доцільним викласти положення частини другої статті 14 

Закону України «Про професійний розвиток працівників» [228] у новій редакції: 

«Центри визнання результатів неформального професійного навчання 

забезпечують організацію підтвердження професійної кваліфікації працівника за 

результатами неформального професійного навчання. Для цього центри визнання 

результатів неформального професійного навчання залучають навчальні заклади 

державної служби зайнятості, інші професійно-технічні навчальні заклади, 

підприємства, організації, установи, які мають ліцензію на право здійснення 

освітньої діяльності, а також підприємства, установи, організації, які ініціювали 

неформальне професійне навчання працівників, за визначеними професіями. 

Результати неформального професійного навчання підтверджуються документом 
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встановленого зразка про присвоєння або підвищення робітничої кваліфікації» 

[333, c. 102]. 

- формою підтвердження проходження: після завершення формального 

професійного навчання видається документ про освіту встановленого зразка. 

Водночас, у законодавстві відсутня однозначна позиція щодо підтвердження 

факту проходження неформального професійного навчання. В абз. 5 п. 2.1 

Положення про професійне навчання працівників на виробництві [150] зазначено, 

що за результатами неформального навчання видається довідка, в якій 

зазначаються професія (спеціальність), за якою здійснювалось навчання, напрям 

підвищення кваліфікації, строки навчання. До того ж у абз. 6 п. 2.1 цього 

Положення [150] вказано, що його результати за робітничими професіями 

підтверджуються у визначеному законодавством порядку. 

Натомість, у ч. 1 ст. 14 Закону України «Про професійний розвиток 

працівників» [228] нічого не сказано про необхідність підтвердження результатів 

неформального професійного навчання працівників. 

З аналізу п. 37 Генеральної угоди на 2016-2017 роки [41] випливає, що на 

даний час підтвердження неформального професійного навчання працівників, які 

за класифікацією професій належать до категорій керівників, професіоналів і 

фахівців, є необов’язковим. Водночас, нормами колективно-договірного 

регулювання на роботодавця покладено обов’язок організації підтвердження 

результатів такого навчання для робітників. 

Отже, якщо роботодавець вирішив скористатися правом на професійне 

навчання своїх працівників робітничих професій, то після завершення навчання 

він зобов’язаний забезпечити підтвердження його результатів [102, c. 242]. 

Проаналізувавши процедуру підтвердження неформального професійного 

навчання робітників [152], а також список робітничих професій [142], звернемо 

увагу на такі недоліки його правового регулювання. 

Першим є необґрунтована необхідність підтвердження результатів такого 

навчання лише щодо трьох видів робітничих професій: кухара (3-6 розрядів), 
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зварника (6-8 розрядів) та охоронника (1-2 розрядів) [102, c. 245; 142] без 

наявності критерію для такого визначення. 

Вважаємо доречним здійснювати визначення переліку робітничих професій, 

що потребують підтвердження кваліфікації, за чітко визначеним критерієм та 

пропозиціями представницьких органів працівників та роботодавців [155]. 

Другим – у законодавстві існує колізія щодо визначення документа, яким 

підтверджується неформальне професійне навчання, та його змісту. Таким може 

бути: 1) довідка, в якій зазначаються професія (спеціальність), за якою 

здійснювалось навчання, напрям підвищення кваліфікації, строки навчання [150]; 

2) свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації [155]; або 

3) сертифікат оцінювання результатів такого навчання. Головними даними, які 

вносяться до сертифікату та свідоцтва, є: суб’єкт підтвердження кваліфікації, дані 

про професію (код, назва, розряд, клас, категорія), підстава підтвердження 

кваліфікації (протокол суб’єкта підтвердження кваліфікації) [152]. 

Як бачимо, останні містять ширший перелік даних, аніж довідка. Вважаємо, 

що законодавчо варто чітко визначити документ, який би підтверджував 

результати проходження неформального професійного навчання. На нашу думку, 

у цій ситуації варто віддати перевагу сертифікату та свідоцтву. По-перше, слово 

«сертифікат» тлумачиться як: 1) посвідчення, письмове свідоцтво; 2) документ, 

що засвідчує склад, якість продукції, а також сортність, асортимент тощо, і 

додається до товарів, які надходять у продаж [65, c. 749]. Термін «свідоцтво» 

визначається як офіційний документ, що підтверджує, свідчить якийсь факт або 

містить відомості про когось [65, c. 742]. Натомість, «довідка» означає: 1) 

відомості, які одержує або подає хто-небудь; 2) документ із короткими 

відомостями про когось, що-небудь [65, c. 180]. Отже, з аналізу випливає, що 

сертифікат та свідоцтво є тими документами, які засвідчують певний факт (факт 

навчання). По-друге, якщо довідка фіксує лише факт навчання, то сертифікат / 

свідоцтво засвідчують результати проходження навчання з відповідною оцінкою. 

По-третє, у сертифікаті / свідоцтві вказується суб’єкт, який підтверджував 

неформальне професійне навчання. Натомість, у довідці ця інформація не 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/ru/z0897-14/paran8#n8
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/ru/z0897-14/paran9#n9
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вказується. Відтак, вважаємо доцільним викласти в новій редакції абз. 5 п. 2.1 

Положення про професійне навчання працівників на виробництві [150]: «За 

результатами неформального навчання видається свідоцтво про присвоєння 

(підвищення) робітничої кваліфікації за результатами неформального 

професійного навчання та сертифікат оцінювання результатів неформального 

професійного навчання у порядку, визначеному Порядком видачі документів про 

підтвердження результатів неформального професійного навчання осіб за 

робітничими професіями». 

Окрім традиційних форм професійного навчання, сучасні роботодавці часто 

організовують тренінги, семінари, сертифіковані професійні програми тощо. Вони 

не знайшли належного правового регулювання у законодавстві як різновид 

професійного навчання. Практикуючі фахівці вважають їх лише інформаційними 

послугами [374]. 

Вважаємо, що тренінги, сертифіковані програми, семінари є видами 

неформального професійного навчання, зважаючи на таке. 

Визначення терміна «тренінг» відоме за кордоном. Це – запланований 

заздалегідь процес, мета якого змінити відношення, знання або поведінку 

учасників за допомогою навчального досвіду, і направлений на розвиток навиків 

виконання певної діяльності або декількох видів діяльності. Мета тренінгу в 

робочій ситуації полягає в тому, щоб розвивати здібності особи і задовольняти 

поточні і майбутні потреби організації [35, с. 69]. 

Науковці визначають тренінг як синтетичну антропотехніку, що поєднує в 

собі навчальну і ігрову діяльність, проходить в умовах моделювання різних 

ігрових ситуацій [35, с. 69]. 

Слова «семінар» тлумачиться як: 1) форма групових занять із якого-небудь 

предмета або теми студентів вузів, учнів середньої школи та ін., що відбуваються 

під керівництвом викладача; 2) групові заняття, гурток для підвищення 

кваліфікації, ідейно-політичного рівня [303, c. 123]. 
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Зміст сертифікованих програм зводиться до надання вузькоспеціалізованих 

знань з метою забезпечення конкурентоспроможності фахівців на ринку праці. За 

результатами їх проходження видається сертифікат [287]. 

Основною метою тренінгів, семінарів та сертифікованих програм є 

отримання відповідних знань та професійних навиків з метою підвищення 

кваліфікації та забезпечення конкурентоздатності працівників. Така ціль 

відповідає змістові поняття «професійного навчання», яке закріплене у Законах 

України [201; 228], а також його сутності, що визначена у Рекомендації 

Міжнародної організації праці [244; 245]. 

Таким чином, професійне навчання охоплює навчання у вигляді тренінгів, 

семінарів, сертифікованих програм тощо. За порядком організації та правовими 

наслідками вказані вище види навчання належать до неформального 

професійного навчання [102, c. 242]. Пропонуємо ч. 7 ст. 6 Закону України «Про 

професійний розвиток працівників» [228] викласти у наступній редакції: 

«Неформальне професійне навчання працівників, зокрема, у вигляді тренінгів, 

семінарів, сертифікованих програм тощо здійснюється за їх згодою безпосередньо 

у роботодавця згідно з рішенням роботодавця за рахунок його коштів з 

урахуванням потреб власної господарської чи іншої діяльності». 

Одним із поширених видів недержавних соціальних послуг, спрямованих на 

оздоровлення працівників, є організація їхнього харчування. 

Провівши аналіз його правового регулювання, можна зробити такі висновки. 

Організація харчування працівників роботодавцем: 

1) є елементом системи матеріального стимулювання, що має соціальний 

характер. Основна мета надання – спонукання та заохочення працівників до 

кращих результатів [60, c. 188]; 

2) у структурі забортної плати належить до інших заохочувальних та 

компенсаційних виплат [73; 111]; 

3) здійснюється (а) у персоніфікованій (шляхом оплати (дотування) 

харчування кожного працівника), (б) чи колективній (харчування у вигляді 

«шведського столу) формах [62; 366 ]. У першому випадку таке харчування 
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вважається додатковим благом для працівника, з якого сплачується податок на 

доходи та єдиний соціальний внесок. У другому – роботодавець вправі зменшити 

свій прибуток до оподаткування на суму витрат на організацію «шведського 

столу» (ст. 136, 138, 164 Податкового клдексу України [149], ст. 4, 7 Закону 

України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування» [201], Лист Державної фіскальної служби України № 

25307/6/99-99-13-02-03-15 від 23.11.2016 р. [366]; 

4) відміна харчування працівників, організована роботодавцем, повинна 

здійснюватися за правилами, встановленими для змін істотних умов праці згідно з 

ч. 3 ст. 32 КЗпП України [81]. Адже воно є частиною заробітної плати [62; 214]. 

Погоджуємося, що питання організації харчування за рахунок роботодавця 

повинні регулюватися локальними нормативно-правовим актами: про це має бути 

зазначено в колективному чи трудовому договорі, або ж в іншому внутрішньому 

документі (положенні про соціальний пакет тощо) [60, c. 188]. У випадку 

відсутності відповідного впорядкування у зазначених актах роботодавцеві 

доцільно видавати накази (розпорядження) про організацію харчування 

працівників та ознайомлювати їх з його змістом під особистий підпис. 

Поширеним різновидом соціальних послуг, спрямованих на оздоровлення 

працівників, є організація спортивного розвитку працівників. Це забезпечується 

шляхом організації спортивних, тренажерних залів, занять з навчання окремих 

видів спорту (йоги, фітнесу, спортивних танців, тощо). Головний обов’язок 

роботодавця полягає у забезпеченні безпеки працівників під час використання 

тренажерів, під час занять у спортивних залах. Тому він повинен ознайомити 

працівників із правилами поводження у зонах для спортивного розвитку (шляхом 

розміщення інформаційних стендів тощо). 

Забезпечення спортивного розвитку працівників здійснюється шляхом: 1) 

організації спортивного залу. У цьому випадку роботодавець зменшує свій 

прибуток до оподаткування на суму витрат на такий зал, а працівник не сплачує 

жодних податків та зборів [149; 209]; 2) оплати роботодавцем абонементів у 

фітнес-центри, спортивні клуби тощо. У такому випадку працівник сплачує з 



 

 

178 

такої вигоди податок на доходи фізичних осіб, військовий збір [149], а 

роботодавець – єдиний соціальний внесок [209]. 

Значно рідше практикується надання путівок на оздоровлення за рахунок 

коштів підприємства (наприклад, ПАТ «Запоріжсталь» [137]). З точки зору 

соціального забезпечення, це є однозначною перевагою для працівників. Така 

соціальна послуга переважно не оподатковується податком на доходи фізичних 

осіб і військовим збором (п. 165.35. ст. 165 Податкового кодексу  України [149]); 

однак на неї нараховується єдиний соціальний внесок [73; 126; 209]. 

Оскільки надання путівок на оздоровлення працівників є важливим 

різновидом соціальних послуг, вважаємо, що держава повинна більш активно 

стимулювати соціальну ініціативу роботодавця. У зв’язку з цим пропонуємо 

передбачити на законодавчому рівні, що у разі надання роботодавцем за власний 

кошт путівок на оздоровлення щонайменше 20% працівників протягом двох років 

підряд, держава компенсує йому 50 % витрат на сплату єдиного соціального 

внеску за кожного працівника, який отримав путівку. 

Іншим видом недержавних соціальних послуг, спрямованих на забезпечення 

зайнятості, є залучення роботодавцем передбаченої законом категорії осіб до 

виконання робіт тимчасового характеру. 

Порядок організації робіт тимчасового характеру врегульований 

ст. 31 Закону України «Про зайнятість населення» [201], а також Порядком 

організації громадських та інших робіт тимчасового характеру, затвердженим 

постановою КМУ № 175 від 20.03.2015 р. [154] . У ч. 8 ст. 31 зазначеного Закону 

[201] вказано, що для додаткового стимулювання мотивації до праці та 

матеріальної підтримки безробітних та інших категорій осіб роботодавцями 

організовуються строком до шести місяців роботи, що носять тимчасовий 

характер. Отже, це його право, а не обов’язок [344, c. 158-159]. 

До виконання робіт тимчасового характеру роботодавець вправі залучати 

визначені законодавством категорії осіб [154]. Водночас, у нього виникають 

обов’язки, пов’язані з організацією та виконанням робіт тимчасового характеру: 

1) створити тимчасові робочі місця у необхідній кількості на строк, що не 
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перевищує шести місяців, не використовуючи постійні робочі місця та вакансії; 2) 

подати інформацію про потребу в робочій силі для укомплектування тимчасових 

робочих місць; 3) укласти з такими тимчасовими працівниками строкові трудові 

договори на строк, що сумарно протягом року не може перевищувати 180 

календарних днів; 4) внести запис про тимчасову роботу до трудової книжки; 5) 

виплачувати заробітну плату у розмірі, не нижчому, ніж мінімальна заробітна 

плата; 6) дотримуватися вимог чинного законодавства, надавати тимчасовим 

працівникам державні соціальні гарантії, передбачені законодавством про працю 

та зайнятість населення і загальнообов’язкове державне соціальне страхування 

[141]. 

Аналізуючи законодавство, робимо висновок, що єдиною перевагою для 

роботодавця у наданні вказаної соціальної послуги є можливість на законних 

підставах заповнити тимчасові робочі місця та укладати строкові трудові. Іншим 

чином держава не заохочує роботодавців до організації вказаних робіт. Тому 

пропонуємо доповнити ст. 31 Закону України «Про зайнятість населення» [201] 

частиною такого змісту: «У разі організації роботодавцем робіт тимчасового 

характеру протягом одного року з дотриманням вимог чинного законодавства 

держава компенсує йому частину витрат на сплату єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування» [344, c. 160-161]. 

Іншим різновидом соціальних послуг є створення роботодавцем нових 

робочих місць. Відповідно до ч. 3 ст. 24 Закону України «Про зайнятість 

населення» [201] роботодавцю, який протягом 12 календарних місяців 

забезпечував створення нових робочих місць, працевлаштовував на них 

працівників і упродовж цього періоду щомісяця здійснював їм виплату заробітної 

плати в розмірі не менше ніж три мінімальні заробітні плати за кожну особу, 

протягом наступних 12 календарних місяців за умови збереження рівня заробітної 

плати в розмірі не менше ніж три мінімальні заробітні плати за кожну таку особу 

щомісяця за рахунок коштів Державного бюджету України, передбачених у 

бюджеті Пенсійного фонду України, компенсуються фактичні витрати у розмірі 

50 відсотків суми нарахованого єдиного внеску за відповідну особу за місяць, за 
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який він сплачений, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. У разі 

зменшення штатної чисельності працівників та фонду оплати праці роботодавець 

втрачає право на компенсацію. Для реалізації цього законодавчого положення 

державою виділено кошти, головним розпорядником яких є Міністерство 

соціальної політики України [154; 201]. 

У разі створення робочих місць перевагою для роботодавця є компенсація 

половини витрат на сплату єдиного соціального внеску за кожного нового 

працівника. Для цього він повинен: забезпечити офіційне працевлаштування; 

дотримуватися гарантій, передбачених трудовим законодавством та 

законодавством про загальнообов’язкове державне соціальне страхування, а 

також надавати визначену законом заробітну плати [201]. 

Найменш популярними соціальними послугами є забезпечення роботодавцем 

утримання дітей у дошкільних навчальних закладах, забезпечення житлом тощо. 

Такі є додатковим благом для працівника, а відтак – об’єктом оподаткування та 

сплати інших обов’язкових платежів [73; 149; 209]. 

Водночас, безоплатне надання житла працівникові не вважатиметься 

додатковим благом (і відповідно, не сплачуватимуться податки), якщо таке 

надання зумовлено виконанням працівником трудової функції відповідно до 

трудового договору (контракту) чи передбачено нормами колективного договору 

(пп. а) пп. 164.2.17 п. 164.2 ст. 164 Податкового кодексу  України [149]). 

Доречно зауважити, що набуває популярності організація роботодавцями 

«корпоративних дитячих кімнат» замість їх утримання у дошкільних навчальних 

закладах [88]. Цю послугу не можливо персоніфікувати. Відтак, ні роботодавець, 

ні працівник не несуть додаткових витрат, пов’язаних зі сплатою податків та 

інших обов’язкових платежів за останнього. 

Отже, проаналізувавши нестрахові заходи соціального захисту, що можуть 

надаватися роботодавцем працівникам, можна підсумувати таке. Оскільки 

досліджувані допомоги і послуги є його правом, а не обов’язком, то зусилля 

законодавця повинні бути спрямовані на стимулювання його участі у 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/153-2013-%D0%BF/paran7#n7
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недержавному соціальному захисті працівників. З цією метою, вважаємо 

доцільним запропонувати наступне: 

- по-перше, передбачити на рівні закону невиключний перелік видів 

соціальних допомог та послуг, які роботодавець має право надавати працівникові 

власним коштом;  

- по-друге, законодавчо встановити, що держава гарантує стимулювання 

роботодавця під час надання недержавних соціальних допомог та послуг 

працівникам шляхом встановлення пільг зі сплати податків, інших обов’язкових 

платежів, а також компенсації йому частини коштів, витрачених на виплату 

соціальних допомог та надання (оплату) соціальних послуг [323, c. 264]. 

Тому пропонуємо доповнити ст. 91 КЗпП України [81] частиною такого 

змісту: «Роботодавці-юридичні особи та роботодавці-фізичні особи в межах своїх 

повноважень і власним коштом можуть надавати своїм працівникам соціальну 

допомогу на лікування, оздоровлення, через сімейні обставини, на інші цілі, 

соціальні послуги з метою підвищення (вдосконалення) рівня професійних знань, 

навичок працівника (професійне навчання, підготовка, перепідготовка кадрів 

тощо), оздоровлення (санаторно-курортне лікування, організація спортивних залів 

у компанії, оплата харчування, додаткові відпустки та ін.), забезпечення 

зайнятості (організація нових робочих місць, громадських та інших робіт 

тимчасового характеру), організації побуту працівників (надання житла, оплата 

навчання дітей працівників у дошкільних навчальних закладах та ін.) тощо. 

Держава стимулює участь роботодавців у недержавному соціальному захисті 

працівників шляхом встановлення пільг зі сплати податків, інших обов’язкових 

платежів, а також компенсації їм частини коштів, витрачених на виплату 

соціальних допомог та надання (оплату) соціальних послуг». 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення і нове вирішення наукового 

завдання, що полягає у дослідженні актуальних теоретичних та практичних 

проблем правового статусу роботодавця як суб’єкта соціального захисту 

працівників та виробленні рекомендацій щодо вдосконалення національного 

законодавства у цій сфері. 

1. Зміна пріоритетів соціальної політики сучасних держав та розвиток 

трудових правовідносин відповідно до економічних реалій об’єктивно зумовили 

оновлення змісту та форми поняття соціального захисту. Тому соціальний захист 

працівників роботодавцем слід визначати як систему заходів, спрямованих на 

дотримання та здійснення соціальних прав працівників, компенсацію та 

попередження наслідків соціальних ризиків, які вживаються роботодавцем у 

випадках, передбачених законом, та добровільно, з метою реалізації державної 

соціальної політики щодо зайнятості, забезпечення існування та розвитку 

працездатного населення, утримання та відновлення висококваліфікованих 

фахівців, підвищення їхньої мотивації до роботи. 

2. Роботодавець є зобов’язаним суб’єктом соціального захисту працівників у 

межах трудових правовідносин, а також потенційних та колишніх працівників у 

межах державної соціальної політики з питань зайнятості, матеріального 

забезпечення та відновлення працездатності. У структурі його правового статусу 

домінують соціально-захисні юридичні обов’язки, які виникають як імперативно, 

так і добровільно. 

3. Запровадження несудових способів забезпечення виконання роботодавцем 

соціально-захисних зобов’язань, визначених локальними актами підвищить 

ефективність реалізації соціально-трудових прав працівників. Запропоновано 

доповнити ч. 2 ст. 265 КЗпП України такою підставою для відповідальності 

роботодавця, як невиконання або неналежне виконання ним обов’язків щодо 

забезпечення заходів соціального захисту працівників, закріплених у 

колективних, трудових договорах, інших локальних актах роботодавця. 
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Аргументовано повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує 

державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства 

про працю, застосовувати штраф за такі порушення у позасудовому порядку та 

вимагати виконання роботодавцем соціально-захисного зобов’язання. 

4. Ефективним засобом захисту соціально-трудових прав працівників, які 

здійснюють діяльність у прихованих трудових правовідносинах може стати 

судовий порядок визнання цивільно-правового правочину про виконання робіт 

удаваним, встановлення факту трудових правовідносин з моменту укладення 

такого правочину та відновлення соціально-трудових гарантій за оскаржуваний 

період. Відповідні положення пропонується закріпити у КЗпП України. 

5. Гнучкий механізм визначення кількості робочих місць для 

працевлаштування пільгових категорій громадян відповідно до Закону України 

“Про зайнятість населення” забезпечить взаємне погодження квот 

працевлаштування між роботодавцями та державною службою зайнятості з 

урахуванням кількості безробітних, зареєстрованих у конкретному регіоні, 

показників пропозиції робочої сили за попередній рік, загальної кількості 

працівників та сфери господарської діяльності роботодавця. 

6.Чинне законодавство не передбачає права працівника чи членів його сім’ї 

самостійно попереджати Фонд соціального страхування України про факт 

нещасного випадку на виробництві, що у разі бездіяльності роботодавця 

унеможливлює реалізацію ними права на соціальний захист. Тому пропонується 

п. 8 Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних 

захворювань та аварій на виробництві доповнити абзацом наступного змісту: “У 

випадку невжиття роботодавцем протягом двох годин з моменту отримання 

інформації про нещасний випадок та/або гостре професійне захворювання 

(отруєння) заходів щодо повідомлення уповноважених суб’єктів про факт 

заподіяння шкоди здоров’ю працівника на підприємстві, працівник, з яким стався 

нещасний випадок, або члени його сім’ї, вправі звернутися до Фонду соціального 

страхування України із заявою про розслідування нещасного випадку чи 

професійного захворювання”. 
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7. Задля можливості відновлення права працівника на належні, безпечні та 

здорові умови праці пропонуємо ст. 81 Цивільно-процесуального кодексу України 

“Обов’язок доказування і подання доказів” доповнити положенням наступного 

змісту: “У справах про невиконання роботодавцем обов’язків щодо проведення 

атестації робочих місць, забезпечення працівників засобами індивідуального 

захисту та продуктами харчування обов’язок доказування факту належно 

виконаного обов’язку чи відсутність необхідності виконання такого обов’язку 

покладається на роботодавця”. 

8.Законодавчими гарантіями отримання працівниками заробітної плати як 

елементу їхнього соціального захисту у випадку ліквідації роботодавця, 

оголошення його банкрутом, а також тимчасової неплатоспроможності 

останнього варто передбачити створення Фонду гарантування заробітної плати та 

закріплення обов’язку роботодавця застрахувати неможливість виконання ним 

зобов’язань із виплати заробітної плати. 

9. Видами недержавного соціального страхування працівників за участю 

роботодавця є: 1) недержавне пенсійне забезпечення, що здійснюється 

недержавними пенсійними фондами; 2) страхування через страхові організації 

життя та здоров’я працівника, на випадок хвороби, медичних витрат, довічної 

пенсії, ризику настання інвалідності або смерті, від нещасних випадків на 

виробництві. 

10. Правовий статус роботодавця як суб’єкта додаткового соціального 

захисту працівників є предметом колективно- та індивідуально-договірного 

регулювання. Зміст добровільного зобов’язання роботодавця забезпечити 

недержавний соціальний захист, види та обсяг такого захисту, перелік соціально-

страхових ризиків, загальні вимоги до отримувачів визначаються у колективних 

договорах та інших локальних актах. Предметом індивідуально-договірного рівня 

повинні бути: згода працівника на участь у недержавному соціальному 

страхуванні коштом роботодавця, зміст та процедура реалізації права працівника 

на забезпечення додатковими програмами соціального страхування як заохочення 

за трудові заслуги чи тривалість трудової діяльності. 
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11. З метою заохочення роботодавців до здійснення недержавних 

нестрахових заходів соціального захисту працівників запропоновано: 

- доповнити ст. 91 КЗпП України новою частиною такого змісту: 

“Роботодавці в межах своїх повноважень і власним коштом можуть надавати 

своїм працівникам соціальну допомогу на лікування, оздоровлення, у зв’язку з 

сімейними обставинами, на інші цілі, а також соціальні послуги з метою 

професійного розвитку, оздоровлення, забезпечення зайнятості, організації 

побуту працівників тощо. Держава заохочує здійснення роботодавцем таких 

заходів шляхом встановлення пільг зі сплати податків, інших обов’язкових 

платежів, а також компенсації йому частини коштів, витрачених на виплату 

соціальних допомог та надання (оплату) соціальних послуг”. 

- доповнити ст. 31 Закону України “Про зайнятість населення” частиною 

такого змісту: “У випадку організації роботодавцем робіт тимчасового характеру 

протягом одного року з дотриманням вимог чинного законодавства держава 

компенсує йому частину витрат на сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування. Розмір та порядок компенсації визначаються 

Кабінетом Міністрів України з урахуванням можливих видатків, передбачених 

Державним бюджетом України на відповідний рік”. 
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