
 
 

 

 

 
 

 
 

СІВЕРСЬКИЙ ІНСТИТУТ 
РЕГІОНАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 
 

Мужикова Н.М., Пузирний В.Ф., Семиног Л.А.  

 

 

 Адаптація соціальної політики  

та трудового законодавства 

 України до стандартів ЄС 
 

 

 

 

Чернігів 2007 



 2

УДК 349.2(477)(075)+349.3(477)(075) 

ББК 67.9(4УКР)305Я7 

М 89 

 

Це видання стало можливим завдяки фінансовій та експертній 

підтримці Міжнародного фонду «Відродження» 

 

Рецензенти: 

Богатирьов І. Г. — доктор юридичних наук, професор кафедри кримінально-
правових дисциплін Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ МВС 

України 

Бойко В. М. — кандидат історичних наук, директор Чернігівскього центру 
перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів 
місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій  

 
Михеєнко О. А. — коректура та макетування 
Тимко В А. — створення оригінал-макету 
 

Мужикова Н.М., Пузирний В.Ф., Семиног Л.А. 

Адаптація соціальної політики та трудового законодавства України до 
стандартів ЄС: Навч. посібник / Сіверський інститут регіональних досліджень. — 

Чернігів: Деснянська правда, 2007. — 169 с. 

ISBN 978-966-502-382-1 

 

М 89 

 

В навчальному посібнику висвітлено основні питання адаптації права 
України до права Європейського Союзу, механізм її забезпечення. Зроблено 
спробу розкрити  її аспекти стосовно пенсійного забезпечення, охорони здоров'я та 
інших напрямів соціальної політики. Представлено огляд сфер адаптації трудового 

законодавтва України до європейських стандартів. Для створення цілісного 
уявлення про сутність соціальної політики та трудового законодавства України 

розроблено розділ, що містить їх загальну характеристику. Окремі параграфи 

присвячено основним моделям та стандартам європейського соціального захисту, 
загальній характеристиці трудового права в Європейському Союзі. Поруч з 
теоретичним матеріалом пропонується варіанти проведення ділових ігор з 
тематики видання. 

Книга розрахована на викладачів-тренерів, державних службовців, 
посадових осіб місцевого самоврядування, які опікуються соціальною сферою,  

всіх, хто цікавиться зазначеними питаннями під час своєї наукової, навчальної або 
професійної діяльності. 

 

УДК 349.2(477)(075)+349.3(477)(075) 

ББК 67.9(4УКР)305Я7 

 

07237

190302030000

−

−
M  

ISBN  978-966-502-382-1  © Сіверський інститут регіональних досліджень, 2007 

 

Розповсюджується безкоштовно 



 3

ЗМІСТ 

 
ПЕРЕДМОВА….…………………………………………................................4 
 

РОЗДІЛ І. АДАПТАЦІЯ ПРАВА УКРАЇНИ ДО ПРАВА 

ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ.........................................................................7 

1.1. Поняття адаптації права України до права Європейського Союзу. 
Загальний огляд права ЄС......................................................................................7 

1.2. Правові засади адаптації права України до права    

Європейського Союзу...........................................................................................16 

1.3. Механізм забезпечення адаптації права України до права  

Європейського Союзу...........................................................................................21 
 

РОЗДІЛ ІІ. СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА ТА ТРУДОВЕ 

ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ: ЗАГАЛЬНА 

ХАРАКТЕРИСТИКА......................................................................................32 

2.1. Соціальна політика в процесі здійснення державного управління. 
Поняття, значення та основні механізми соціальної політики України..........32 

2.2. Огляд трудового законодавства України як одного з інструментів 
соціальної політики України................................................................................53 

2.3. Соціальні стандарти та соціальні гарантії в чинному законодавстві 
України...................................................................................................................63 

 

РОЗДІЛ ІІІ. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ В 

КОНТЕКСТІ АДАПТАЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ДО 

СТАНДАРТІВ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ............................................69 

3.1. Основні моделі соціального захисту в Європейському Союзі..................69 

3.2. Європейські стандарти в галузі соціального захисту та їх впровадження в 
українське законодавство.....................................................................................75 

3.3. Адаптація до європейських стандартів пенсійного  
забезпечення та охорони здоров'я України.........................................................91 

 

РОЗДІЛ ІV. АДАПТАЦІЯ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА 

УКРАЇНИ ДО ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРІВ.....................................111 

4.1. Впровадження міжнародних стандартів праці в законодавство окремих 
країн......................................................................................................................111 

4.2. Огляд окремих сфер адаптації трудового законодавтва України до 
європейських стандартів.....................................................................................122 

 

ДЖЕРЕЛА ТА РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА...............................137 

ГЛОСАРІЙ......................................................................................................140 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ........................................................144 

ДОДАТКИ.......... .............................................................................................145 



 4

ПЕРЕДМОВА 

Необхідність створення посібника та його актуальність зумовлені цілою 

низкою соціальних проблем, які існують в Україні та потребують свого 
вивчення та роз’язання насамперед на місцевому рівні, тобто на рівні 
областей, районів та територіальних громад.  

Між тим, для європейської спільноти, часткою якої вважає себе Україна, 
фундаментальними є права людини та їхній захист, цінність людського життя 
і здоров’я, усвідомлена необхідність задоволення соціально-економічних 
потреб. Створені та діють численні міжнародні організації, покликані 
визначати та закріплювати мінімально необхідні стандарти, обов’язкові 
правила поведінки у своїх сферах. Вони здатні залучати різних спеціалістів 
для вирішення питань, що пов’язані з впливом на держави, які порушують 
закріплені стандарти соціальної політики, а також надавати допомогу тим 

країнам, що її потребують. 
Серед основних напрямів інтеграційного процесу України до 

Європейського Союзу визначено й такі, як адаптація її нормативної бази до 
законодавства ЄС, забезпечення прав людини, адаптація соціальної політики 

України до стандартів ЄС. Не зважаючи на ухвалені рішення та задекларовані 
принципи, в царині соціальної політики, трудового права бажаного 
результату досі не досягнуто. Не в останню чергу через те, що більшість 
державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, які 
фахово опікуються цією проблематикою, не знайомі з підходами та вимогами 

ЄС. Водночас саме від них часто залежить вирішення проблем соціальної 
сфери на місцях. Тепер в багатьох регіонах до влади прийшли нові керівники, 

необтяжені досвідом минулого. Вони лише почали отримувати перший досвід 
управління. Це шанс змінити існуючий стан справ. Але для цього, зокрема, 
посадовці мають бути обізнаними з європейськими стандартами соціальної 
політики та трудовим законодавством ЄС, а також бачити можливості та 
шляхи адаптації до них українських реалій.  

Тому порушені питання потребують систематичного роз’яснення як 
серед громадськості, так і серед депутатів місцевих рад, сільських, селищних 
та міських голів, голів районних та обласних рад, державних службовців 
управлінь праці та соціального захисту населення, інших представників 
органів виконавчої влади центрального та місцевого рівня. Потреба у 
коментарях, навчальних та практичних посібниках залишається вкрай 

актуальною. Один із таких посібників і пропонується Вашій увазі.  
Методика вивчення його теоретичного матеріалу та проведення 

практичних занять апробовані під час низки тренінгів в Черкаській, 

Миколаївській, Чернігівській областях та м. Києві у листопаді 2006 р. 

Призначалися вони для голів територіальних громад і працівників управлінь 
праці та соціального захисту населення. 
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При підготовці посібника автори користувалися літературою зарубіжних 
та вітчизняних авторів, нормативно-правовими актами, залучаючи при цьому 
ресурси мережі Інтернет. Для ілюстрацій вікористано роботи Маріо Рамоса. 

В книзі висвітлено основні питання адаптації права України до права 
Європейського Союзу, механізм її забезпечення. Зроблено спробу розкрити  її 
аспекти стосовно пенсійного забезпечення, охорони здоров'я та інших 
напрямів соціальної політики. Представлено огляд сфер адаптації трудового 
законодавтва України до європейських стандартів. Для створення цілісного 
уявлення про сутність соціальної політики та трудового законодавства 
України розроблено розділ, що містить їх загальну характеристику. Окремі 
параграфи присвячено основним моделям та стандартам європейського 
соціального захисту. На думку авторів, це допоможе краще зрозуміти шляхи 

та напрями адаптації до європейських стандартів у зазначених сферах. 
Також вони вважають, що вивчення питань адаптації соціальної політики 

та трудового законодавства України до стандартів ЄС неможливе без 
ознайомлення з основними поняттями та визначеннями. Їм приділена окрема 
увага на сторінках видання. 

Посібник більш інформаційний, ніж аналітичний. Його мета – дати 

уявлення про сутність соціальної політики та трудового законодавства 
України та країн Європейського Союзу, накрестити загальну картину 
адаптації соціальної політики та трудового законодавства України до 
стандартів ЄС на рівні, достатньому для їх вивчення.  

За своєю структурою  книга складається з чотирьох розділів: 

1. Адаптація права України до права Європейського союзу; 2. Соціальна 
політика та трудове законодавство України: загальна характеристика; 
3. Соціальний захист населення України в контексті адаптації соціальної 
політики України до стандартів Європейського Союзу; 4. Адаптація 
трудового законодавства України до європейських стандарів, що, в свою 

чергу складаються з параграфів та підтем. 

Кожен з параграфів містить виклад теоретичного матеріалу та варіанти 

його практичного вивчення. В теоретичних частинах розкриваються основні 
аспекти теми, а практична – пропонує методи їх вивчення. 

Всі запропоновані завдання неможливо виконати під час одного, хоч і 
дводенного тренінгу. Тому тренерам-викладачам пропонуються саме варіанти 

практичного вивчення матеріалу, які вони можуть використати вибірково, 
доповнити та змінити на власний розсуд. 

Посібник розрахований, в першу чергу, на досвічених тренерів, тобто 
осіб, які знайомі з методикою проведення тренінгу, особливостями роботи з 
дорослою аудиторією, зокрема, з держслужбовцями та посадовими особами 

місцевого самоврядування, але потребують поглиблення знань з питань 
європейської інтеграції. Саме виходячи з цих міркувань, до основної частини 
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посібника не введено вправи на знайомство, підняття тонусу в групі, 
«криголами», та інше, які є необхідною складовою будь-якого тренінгу. 

Лише окремі пропозиції, адаптовані до тематики тренінгу, які зовсім не 
претендують на обов’язковість виконання, представлені у додатках. 

Додатки до посібника – одна з його структурних частин. Вони також 

містять варіанти програм проведення тренінгу на тему «Адаптація соціальної 
політики та трудового законодавства України до стандартів ЄС», а також 

витяги з нормативно-правових актів. На думку авторів, учасники тренінгів з 
запропонованої тематики повинні хоча б коротко ознайомитися з ними.  

Також видання містить переліки умовних скорочень та рекомендованої 

літератури, які мають допомогти читачу краще зрозуміти матеріал та, за 
необхідності, доповнити й розширити свої знання з питань адаптації 
соціальної політики та трудового законодавства України до стандартів ЄС. 

Сподіваємось, що такого роду посібник стане в нагоді не лише тренерам, 

але й всім тим, хто цікавиться зазначеними питаннями під час своєї наукової, 
навчальної або професійної діяльності. 
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РОЗДІЛ І. 
АДАПТАЦІЯ ПРАВА УКРАЇНИ ДО ПРАВА 

ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 

 

1.1. ПОНЯТТЯ АДАПТАЦІЇ ПРАВА УКРАЇНИ ДО ПРАВА 

ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ. ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД ПРАВА ЄС 

 
Теоретичний матеріал 

 

Відповідно до Закону України «Про Загальнодержавну програму 
адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу» вiд 
18 березня 2004 р.  № 1629-IV пріоритетною складовою процесу інтеграції 
України до Європейського Союзу є адаптація законодавства України до 
законодавства ЄС. В свою чергу – це визначальний напрям української 
зовнішньої політики. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Аби з’ясувати, що таке acquis communautaire, необхідно ознайомитись з 
поняттям «право ЄС», яке вживається в широкому та вузькому значенні. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Схема 1. Структура права ЄС (у вузькому розумінні). 

Право ЄС 

(у вузькому розумінні) 

Договори про заснування 
(первинне законодавство) 

Акти, прийняті інституціями 

Європейського Союзу для 
забезпечення реалізації 
договорів заснування 
(вторинне законодавство) 

Адаптація законодавства України до законодавства ЄС – процес 
приведення законів України та інших  нормативно-правових актів у 
відповідність з acquis communautaire 

Acquis communautaire (“спільний доробок”) – французький термін, що 
використовується в рамках Європейського Союзу та вживається для визначення 
норм, напрацьованих за час існування Європейського Співтовариства, які мають 
сприйматися як факт країнами, що вступають до Союзу, і не підлягають 
обговоренню, і не можуть бути змінені або усунені шляхом переговорів 
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acquis communautaire 

(надбання Співтовариства) 
 

Схема 2. Структура права ЄС (у широкому розумінні). 
 

 

 

 

 

 

Право Європейського Союзу має верховенство над правом держав-
членів.  

 

 Право Співтовариства створює новий правопорядок у 
міжнародному праві, на користь якого держави обмежили свої суверені права, 
і суб’єктами якого є не лише держави-члени, а й їх громадяни1

.  

 

                                         
1
 Case 26/62, VAN Gend en Loos v. Nederlandse Administraatie der Belastingen [1963] ECR 1. 

Право ЄС (у широкому розумінні) – усі правові норми правової системи 

Європейського Союзу 

Право ЄС (у широкому розумінні) 

до
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Імплементація (міжнародного права) (англ. implementation) – фактичне 
здійснення міжнародних зобов’язань на внутрішньодержавному рівні шляхом 

трансформації міжнародно-правових норм у національні закони та підзаконні 
нормативно-правові акти 
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Проблема верховенства однієї правової системи над іншою 

вирішується шляхом розподілу функцій між союзними і національними 

органами.  

Співвідношення  між Співтовариством і державами-членами базується 
на основі: 

• делегування повноважень держав інституціям Співтовариства; 
• розподілу повноважень між Співтовариством і державами-

членами. Поза сферою правового регулювання Співтовариства держави-

члени зберігають свої повноваження та несуть відповідальність. 

Право ЄС стає складовою частиною національних правових систем 

держав-членів шляхом інкорпорації2 установчих договорів у внутрішнє право 
держав-членів. У процесі зближення уніфікується величезна сфера 
економічного права Співтовариства. Акти Співтовариства, впроваджені у 
національні правові системи є одночасно правом співтовариства і 
національним правом. 

Джерела права ЄС 
Джерело права – це зовнішня та офіційна форма вираження права. 

Говорячи про зовнішню форму вираження права ЄС доцільно 
розглянути джерела цього права. Залежно від джерела походження виділяють 
первинні та вторинні джерела права.  

Первинне право – ієрархічно вище, вторинне право – похідне. Перше  
встановлює критерії дійсності другого. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Схема 3. Первинні джерела права ЄС. 

                                         
Інкорпорація (від лат. incorporatio – включення до складу) – спосіб систематизації законодавства, який 

полягає в об'єднанні за певним критерієм групи нормативно-правових актів в одній збірці. 

Первинні джерела права ЄС 
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Установчі договори формують організаційне право Співтовариства, на 
якому базується правопорядок Співтовариства і право Співтовариства в 
цілому.  

До первинних джерел права Співтовариства належать такі установчі 
договори:  

� Договір про заснування Європейського Співтовариства Атомної 
Енергії від 25 березня 1957 р. з додатками і протоколами, які 
доповнюють договори 

� Договір про заснування Європейського Економічного 
Співтовариства від 25 березня 1957 р. 

� Конвенція про деякі інститути, спільні для Європейських 
співтовариств (1957) 

� Договір про злиття (1965) 

� Люксембурзький Договір про бюджетні питання (1970) 

� перший Договір про приєднання і його додатки (1972) 

� другий Бюджетний договір (1975) 

� Акт Ради про прямі вибори до Європейського Парламенту (1976) 

� другий Договір про приєднання і додатки (1985) 

� Єдиний Європейський Акт (1986)  

� Маастрихтський договір про Європейський Союз з його 
протоколами і деклараціями (1997) 

� Ніцький Договір 2001 р. 
� п’ятий Договір про приєднання (2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Конвенції між державами-членами. 

Метою укладення конвенцій державами-членами є3
: 

� забезпечення захисту прав своїх громадян; 

� відміна подвійного оподаткування; 
� взаємне визнання компаній; 

� взаємне визнання і виконання судових рішень національних 
судів і арбітражів. 

                                         
3
 Ст. 293 Договору про заснування Європейського співтовариства. 

Установчі договори є актами прямої дії і застосування. Їх 
положення мають верховенство стосовно національного права, 
вони виконуються не лише сторонами, а й наднаціональними 

органами, яким держави-члени ЄС передали частину своїх 
суверенних повноважень. Функціонування цих органів залежить 
від постійного виконання державами-членами своїх зобов’язань за 
Договором 
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Паризький апеляційний суд постановив, що право Співтовариства 
заміняє права та обов’язки за попередньою двосторонньою конвенцією 

з соціального забезпечення між державами-членами, що не співпадала з 
установчим договором. Водночас Суд ЄС вважає, що право Співтовариства 
не перешкоджає передбачити у національному законодавстві додаткові 
засоби соціального забезпечення. 

Зовнішні договори співтовариства 

Зовнішні договори Співтовариства відображають позицію Співтовариства 
як суб’єкта міжнародної торгівлі та є правовою базою для зовнішньої політики. 

 

Вторинні джерела права ЄС 
До вторинних джерел права належать правові акти інституцій 

Співтовариства. Ці джерела є вторинними, бо їх юридична сила базується на 
положеннях установчих договорів. Установчим договором передбачено 
застосування і умови чинності вторинних джерел права4

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Схема 4. Вторинні джерела права ЄС. 

                                         
4
 Кравачук І.В., Парапан М.Б. Гармонізація національних правових систем з правом ЄС. — К.: Слово, 2004. 

 Конвенції мають обов’язкову силу договорів. На їх основі держави-

члени можуть приймати нові закони, що здатні значно виходити за рамки 

установчих договорів. Якщо так трапляється, то Суду ЄС  належить 
вирішувати, чи можливо ці конвенції відносити до джерел права 
Співтовариства 

Вторинні джерела права ЄС 
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Регламенти, директиви і рішення, прийняті Парламентом разом з 
Радою, Радою чи Європейською Комісією з метою виконання покладених на 
них функццій є обов’язковими актами. 

 

Регламенти: 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Схема 5. Головні риси регламентів. 

Директиви: є обов’язковими щодо результату, якого потрібно досягти, 

для держав-членів, яким вони адресовані. 

Рішення: рішення Ради або ЄК є обов’язковим по своїй суті для тих, 

кому воно адресоване (держави-члени, окремі фізичні чи юридичні особи). У 

вигляді рішень Співтовариство приймає індивідуальні адміністративні акти. 

За допомогою рішень право Співтовариства застосовується до конкретних 
випадків. 

 

 

 

 

 

 

 

В сфері соціальної політики ЄК приймаються адміністративні рішення. 
Необов’язкові акти. 
Рекомендації та висновки є атрибутами повноважень Ради і ЄК, що 

необхідні для виконання ними своїх функцій. Вони не мають обов’язкової 
сили. 

Недоговірні акти описують різноманітні заходи та процеси, які 
відбуваються у Співтоваристві. Можуть мати обов’язкову юридичну силу за 
умови їх відповідності критеріям, передбачениим Договором для 
обов’язкових правових актів. 
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Загальність застосування. 

Обов’язковий характер. 

Пряме застосування у 
державах-членах 

Рішення – це акт, прийнятий компетентною інституцією, який 

має юридичну силу, є кінцевим результатом внутрішньої процедури 

інституції та, відповідно до якої інституція приймає остаточну 
постанову у формі, яка дозволяє встановити її природу 



 13

Законодавчі процедури5
 

Європейський Союз надає головну законодавчу роль представникам 

держав-членів, що засідають в Раді. В силу розвитку інститутів, 
повноваження Європейського Парламенту стали розширюватись: тепер Рада і 
Парламент мають законодавчі повноваження з прийняття правових 
інструментів обов’язкового характеру (постанови та директиви). Процедура 
прийняття рішення передбачає процедури консультації, процедуру 
співробітництва, процедуру співучасті та процедуру узгодження. 

Процедура узгодження (Сode AVC)(Додаток № 1.) 
Процедура узгодження, що введена Єдиним європейським актом, дає 

Парламенту можливість схвалювати чи відхиляти деякі акти Ради. Є низка 
питань, з яких Рада не може прийняти правові норми, якщо на це не 
погодиться Парламент, схваливши рішення абсолютною більшістю голосів. 
Нині процедура узгодження застосовується в таких, зокрема, сферах: 

� поглиблення співробітництва (ст. 11 (2)) 

� єдина процедура проведення виборів (ст. 190 (4)) 

� деякі міжнародні угоди (ст. 300 (3)) 

� порушення прав людини (стаття 7 Договору про Європейський 

Союз) 
� приєднання нових держав-членів (ст. 49 Договору про Європейський 

Союз) та ін. 

Процедура співучасті (Code COD) (Додаток № 2) 
На розвиток процедури співробітництва Договором про Європейський 

Союз була введена процедура співучасті. Однак, якщо в рамках процедури 

співробітництва Рада, ухвалюючи рішення одноголосно, може ігнорувати 

думку Парламенту, то процедура співучасті позбавляє такої можливості: в 
разі виникнення розбіжностей, узгоджувальна комісія, сформована із 
представників Ради і Парламенту, повинна підготувати варіант документу, 
прийнятний для обох установ. Процедура співучасті наділяє їх різними 

повноваженнями в процесі прийняття рішень. За нею Рада на може прийняти 

«загальну позицію», якщо є заперечення з боку Парламенту. Якщо не 
вдається досягти компромісу, законодавчий процес може бути перервано. 

Процедура співучасті застосовується, наприклад,  у таких сферах: 
� попередження дискримінації за національною ознакою 

� боротьба з дискримінацією за ознаками статі, расовими, етнічними 

чи релігійними ознаками, за переконання, в разі недієздатності, через 
вік або статеву орієнтацію (ст. 13 (2)) 

� свобода пересування та вибору місця проживання (ст. 18 (2)) 

� свобода переміщення працівників (ст. 40) 

� соціальне забезпечення працівників-мігрантів (ст. 42) 

                                         
5 Біргітта Мелин, Ханс Мет. Правова система Європейського Союзу – роль та зачення охорони праці. — 

[Б.м.], [Б.в.], 2006. 
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� візова політика, надання притулку, імміграція, інші питання, що 
стосуються свободи пересування людей (ст. 67 (4) і (5)) 

� зайнятість (ст. 129) 

� соціальна політика (ст. 137 (2)) 

� рівні можливості і рівне поводження (ст. 141 (3)) 

� імплементація рішень, що стосуються Європейського соціального 
фонду (ст. 148) 

� освіта (ст. 149 (4)) 

� культура (крім рекомендацій (ст. 151 (5)) 

� охорона здоров’я (ст. 152 (4)) 

� захист прав споживачів (ст. 153 (4)) 

� економічна та соціальна єдність (ст.159) 

� європейський фонд регіонального розвитку (ст. 162) 

� проведення дослідницьких робіт та ін. 

Процедура співробітництва (Сode SYN) (Додаток № 3) 
Ця процедура була введена Єдиним європейським актом. Парламент 

може вносити поправки в «загальну позицію» Ради, але, на відміну від 
процедури співучасті, остаточне рішення Рада ухвалює самостійно. 

Процедура співробітництва застосовується виключно в таких сферах: 

� правила багатосторонньої процедури контролю (стаття 99 (5))  

� заборона привілейованого доступу до фінансових установ  
 (стаття 102 (2)) 

� заборона брати відповідальність із зобов’язань держав-членів 
 (стаття 103 (2)) 

� заходи з гармонізації грошового обігу (стаття 106 (2)). 

Процедура консультації (Code CNS) 
Характерна особливість процедури консультації – розмежування 

повноважень між Комісією та Радою. Перш ніж рішення з проекту правової 
норми прийме Рада, воно повинно пройти ряд стадій, під час яких проект 
розглядається, крім Комісії і Ради, Європейським Парламентом, 

Європейським економічним і соціальним комітетом, Комітетом регіонів, які 
можуть висловити свою думку, залежно від предмету, що винесено на 
обговорення. 

 
Варіанти практичного вивчення матеріалу 

 
1. Міні-лекція на тему «Загальний огляд права ЄС». Тривалість лекції – до 

15 хв. (можлива демонстрація слайдів). 
 

2. Робота в малих групах (4 групи по 6-8 осіб) 
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Завдання: визначити роль (основне 

значення) адаптації права України до 

права Європейського Союзу.  

Тривалість роботи в групах: 10 хв. 

Тривалість презентацій кожної 
групи: до 3 хв. 

Необхідні матеріали: фліп-чарт, маркери, папір. 

Очікувані результати: завершивши роботу учасники зможуть визначити роль 

процесу адаптації права України до права ЄС та його основні складові. 

 

3.Робота з аудиторією. «Мозковий штурм»:  

Для обговорення пропонується 

проблема: адаптація чинного 

законодавства в роботі державного 

службовця (посадової особи 

місцевого самоврядування): а)які 

проблеми при цьому виникають?; 

б)як їх можна уникнути або 

усунути? 

 

 

 

 

 
Увага! 

Для практичного вивчення матеріалу 
можна запропонувати будь-яке інше 
завдання на основі поданого теоретичного 
матеріалу 

 
Увага! 

Для кращого сприйняття та засвоєння 
матеріалу тренеру бажано виписати 

варіанти відповідей на кожне з питань на 
окремому аркуші паперу.  
Врахувати необхідно всі ідеї, висловлені в 
групі. 
При цьому обов’язковим є їх аналіз та 
підбиття підсумків 
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1.2. ПРАВОВІ ЗАСАДИ АДАПТАЦІЇ ПРАВА УКРАЇНИ ДО ПРАВА 

ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 

 
Теоретичний матеріал 

  Правові засади співробітництва між Україною та ЄС встановлені: 

� Угодою про партнерство і співробітництво між Європейським 

співтовариствам та його державами-членами і Україною (УПС), – 

ратифікована Верховною Радою України 10 листопада 1994 р.6, набула 
чинності в березні 1998 р. 

� Стратегією інтеграції України до Європейского Союзу, що 
затверджена Указом Президента України від 11 червня 1998 р. № 615/98 

7
. 

� Програмою інтеграції України до Європейського Союзу, схваленою 

Указом Президента України від 14 вересня 2000 р. № 1072
8
. 

� Концепцією адаптації законодавства України до Законодавства 
Європейського Союзу, затрердженою Постановою Кабінету Міністрів 
України № 1496 від 16 серпня 1999 р. № 1496 

9
. 

� Концепцію Загальнодержавної програми адаптації законодавства 
України до законодавства Європейського Союзу, що затверджена 
відповідним Законом України від 21 листопада 2002 р. № 228-IV

10
. 

� Загальнодержавною програмою адаптації законодавства України до 
законодавства Європейського Союзу, що затверджена відповідним Законом 

України від 18 березня 2004 р. № 1629-IV 
11

. 

� Планом дій Україна-Європейський Союз, схваленим 21 лютого 
2005 р. у Брюсселі на позачерговому засіданні Ради з питань співробітництва 
між Україною та ЄС 

12
. 

� розпорядженнями Кабінету Міністрів України, якими 

затверджуються щорічні заходи виконання зазначеного Плану дій.  

                                         
6
 Угода про партнерство та співробітництво між Україною та Європейськими Співтовариствами та їх 
державами-членами від 14 червня 1994 року // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. — 

2003. — № 8. 
7 Указ Президента України «Про затвердження Стратегії інтеграції України до Європейського Союзу» від 11 

червня 1998 року № 615/98 // Уряд. кур’єр. — 1998. — 18 червня. 
8
 Указ Президента України «Про програму інтеграції України до Європейського Союзу» від 14 вересня 2000 

року № 1072/2000 // www.rada.gov.ua 
9 Постанова Кабінету Міністрів України «Про Концепцію адаптації законодавства України до законодавства 
Європейського Союзу» від 16 серпня 1999 року №1496 // Офіц. вісн. України. — 1999. — № 33. 
10

 Закон України «Про Концепцію Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до 
законодавства Європейського Союзу» від 21 листопада 2002 року № 228-IV // Уряд. кур’єр. — 2002. — 18 

грудня. 
11

 Закон України «Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства 
Європейського Союзу» від 18 березня 2004 року № 1629-IV // Уряд. кур’єр. — 2004. — 20 квітня. 
12

 Позиційний документ щодо імплементації Українською Стороною Плану дій Україна – ЄС у 2005-2007 рр.  
– Режим доступу. – // www.kmu.gov.ua /document/41025872/ 
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В Плані дій Україна-Європейський Союз зазначається, що розширення 
Європейського Союзу призвело до історичних змін політичних, географічних 
та економічних умов для України та Євросоюзу. Європейський Союз та 
Україна сповнені рішучості працювати разом шляхом виконання цього Плану 
дій в рамках Європейської політики сусідства, аби не допустити появи нових 
розподільчих ліній в Європі. В документі стверджується, що він сприятиме 
розробці та реалізації стратегій та заходів, спрямованих на забезпечення 
економічного зростання та соціального зближення, зростання життєвого рівня 
та захисту навколишнього середовища, забезпечуючи тим самим досягнення 
довгострокової цілі сталого розвитку.  

Згідно визначених Планом дій пріоритетів Україна повинна: 
� поступово наближати своє законодавство, норми та стандарти до 
законодавства, норм та стандартів Європейського Союзу 
� сприяти діалогу щодо питань працевлаштування та намаганню, у 
відповідності до УПС, забезпечити, аби ставлення до працівників-мігрантів 
не було дискримінаційним на підставі громадянства 
� продовжити докладати зусилля для забезпечення рівності чоловіків і 
жінок у суспільному та економічному житті 
� впроваджувати рекомендації Комітету ООН з прав дитини від 2002 р. 
� обмінюватися інформацією щодо результатів імплементації в ЄС та 
Україні Конвенцій ООН і Гаазьких Конвенцій про захист прав дитини 

� надалі докладати зусилля з метою забезпечення прав профспілок та 
основних стандартів у сфері праці на основі європейських стандартів та 
відповідно до конвенцій Міжнародної Організації Праці 
� посилити діалог та співробітництво з соціальних питань (як передбачено в 
статті 1 УПС); забезпечити наближення стандартів України до стандартів та 
практики ЄС у сфері зайнятості та соціальної політики 

� розпочати діалог з питань зайнятості та соціальної політики для аналізу та 
оцінки ситуації, визначення основних проблемних питань і шляхів 
наближення політики та практики, що існує в Україні, до стандартів ЄС 

(соціально-громадський діалог, охорона здоров’я та безпека на виробництві, 
гендерна рівність, трудове законодавство, політика зайнятості, соціальний 

захист, включаючи питання соціального забезпечення та охоплення 
соціальними програмами) 

� здійснювати моніторинг відповідних законодавчих і політичних змін 

� запроваджувати ефективні заходи зменшення бідності та збільшення 
зайнятості, спрямовані на суттєве зменшення кількості населення, що 
перебуває за межею бідності, та посилення соціальної інтеграції, включаючи 

стабільну систему освіти, охорони здоров’я та інших соціальних послуг для 
всіх верств населення. 

Так серед заходів щодо виконання у 2006 р. Плану дій Україна – ЄС, 

зокрема, було визначено:  
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Передбачено Зроблено 
1. Забезпечення захисту прав профспілок та дотримання основних стандартів у сфері 

праці  

Продовжити докладати зусилля для 
забезпечення захисту прав профспілок та 
дотримання основних стандартів у сфері 
праці на основі європейських стандартів та 
відповідно до конвенцій, укладених в 
рамках Міжнародної організації праці.  
 

19.05.05 р. Комітету ВРУ з питань 
соціальної політики та праці доручено після 
узгодження всіх неузгоджених позицій 

внести проект Трудового Кодексу України.  

21.12.05 р. профільним Комітетом ВРУ 

рекомендовано прийняти законопроект у 
цілому. Запропоновано винести на розгляд 

9-ї сесії ВРУ13
. 

2. Запровадження ефективних заходів щодо зниження рівня бідності та підвищення рівня 

зайнятості, спрямованих на істотне зменшення кількості населення, що перебуває за 

межею бідності, та посилення соціальної інтеграції, включаючи стабілізацію системи 

освіти, охорони здоров’я та інших соціальних послуг для всіх верств населення 

Розроблення проекту Закону України 

«Про державну програму зайнятості 
населення на 2006 – 2009 рр.». 

Розроблення заходів щодо реалізації у 
2007  р. третього етапу Стратегії подолання 
бідності; 
Забезпечення створення не менш як 1 

млн. нових робочих місць. 
 

26.09.05 р. проект Закону «Про внесення 
змін до деяких законів України з питань 
загальнообов’язкового державного 
соціального страхування» у зв’язку зі 
зміною Уряду направлено на перевізування. 

14.11.05 р. законопроект подано до КМУ, 

надалі опрацьовується в Секретаріаті 
Кабінету Міністрів.  
У липні-вересні 2005 р. проведено три 

раунди переговорів з країнами-членами ЄС 

(Німеччина, Угорщина, Португалія) з 
питань соціальної політики.  

19.09.05 р. відбулася зустріч із Місією 

ЄК у справах зайнятості, під час якої 
Європейську Сторону поінформовано про 
законодавство України у сфері праці. 

23.05.05 р. відбулася зустріч керівництва 
Мінпраці з представниками ЄК з питань 
започаткування Проекту «Посилення 
регіональних соціальних служб». 

 Недискримінаційне ставлення до працівників-мігрантів (працевлаштування та умови 

праці) 

Виконання у повному обсязі положень 
статті 24 УПС (Умови праці). 
Забезпечити виконання у повному обсязі 
положень ст. 24 УПС шляхом скасування 
усіх дискримінаційних заходів щодо умов 
та оплати праці або звільнення, що 
застосовуються до працівників-мігрантів за 
ознакою громадянства. 

 

 

 

– 

 Сприяння інтеграції України для досягнення високого рівня наукового обміну 

                                         
13 Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про виконання у 2005 році Плану дій Україна — ЄС» від 22 

квітня 2005 №117-р // www.rada.gov.ua 
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 Реформування та вдосконалення системи освіти і навчання та діяльність  у напрямі 

наближення до стандартів і практики ЄС 

Працювати у напрямі зближення 
стандартів вищої освіти шляхом здійснення 
заходів, які дадуть змогу Україні 
приєднатися до Болонського процесу.  
Вирішити питання, пов’язані з 

процедурами акредитації та ліцензування. 

Розроблено проект Закону «Про 

внесення змін до Закону України «Про 

вищу освіту» з урахуванням вимог 
Болонського процесу. Проект розглянуто у 
першому читанні, доопрацьовано 
профільним Комітетом ВРУ і внесено на 
друге читання.  
Розроблені нормативні матеріали щодо 

впровадження кредитно-модульного 

навчання у вищих навчальних закладів 
України.  

Розроблено додаток до диплому про 

вищу освіту європейського зразка, чим 

створена порівняльна система визнання 
іноземних документів про вищу освіту в 
Україні. 
Розроблено проект постанови КМУ про 

внесення змін до Переліку напрямів та 
спеціальностей, за якими здійснюється 
підготовка, з метою приведення його у 
відповідність до міжнародної практики 

(проходить процедуру внутрішнього 
погодження в МОН). 

За результатами правової експертизи  

проекту Закону України «Про освіту 
дорослих» Мін‘юст не погодив зазначений 

законопроект посилаючись на те, що 
питання післядипломної освіти вже 
врегульовано Законами України «Про 
освіту», «Про загальну середню школу», 

«Про позашкільну освіту», «Про 

професійно-технічну освіту», «Про вищу 
освіту». 

Враховуючи, що європейською 

стороною зараз проводиться реформування 
вищої освіти і питання освіти дорослих ще 
не врегульовано, розробка законопроекту 
«Про освіту дорослих» за дорученням КМУ 

від 23.01.06 р. № 56704 знято з контролю14
.  

 

 
 
 

                                         
14 Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про виконання у 2005 році Плану дій Україна – ЄС» від 22 

квітня 2005 №117-р // www.rada.gov.ua  
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Варіанти практичного вивчення матеріалу 
 

1. Конверсаторіум (міні-лекція з обговоренням) на тему «Правові засади 

адаптації права України до права Європейського Союзу» – до 20 хв. 

 

2. Робота в групах (дві групи). 

«Позитиви та негативи виконання у 
2006 році Плану дій Україна – ЄС». 

Необхідні матеріали: 

роздатковий матеріал (таблиця 

заходів щодо виконання у 2006 р. (як 

варіант – викладач-тренер використовує матеріали інших років) Плану дій 

Україна – ЄС – див. теоретичний матеріал) – для кожної групи; фліп-чарт, 

маркери, папір 

Завдання: на основі наведеної таблиці одній з груп визначити позитиви, 

іншій – негативи виконання у 2006 р. Плану дій Україна – ЄС. 

Обрати доповідача, який представить результати роботи у групі 

аудиторії. 

Тривалість роботи в групах: 15 хв. 

Тривалість презентацій кожної групи: до 3 хв. 

Очікувані результати: завершивши  роботу учасники зможуть: 

� скласти уявлення про основні заходи, що передбачені для виконання у 

2006 р. (або іншому році) Плану дій Україна – ЄС 

� назвати позитиви проведеної роботи 

� визначити негативи проведеної роботи. 

 

 
Увага! 

Виклад теоретичного матеріалу може 
здійснюватися в будь-якій іншій формі 
(лекція-презентація, колективне 
обговорення) 
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1.3. МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АДАПТАЦІЇ ПРАВА УКРАЇНИ ДО 

ПРАВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 

 

Теоретичний матеріал 
 

Основні інституції, що забезпечують здійснення адаптації 
Процес адаптації права України до права ЄС забезпечується низкою 

інституцій.  

В структурі Секретаріату Кабінету Міністрів Україи створено 
Управління з питань європейської інтеграції. Вказаний підрозділ здійснює 
організаційне, експертно-аналітичне, інформаційне та інше забезпечення 
діяльності Кабінету Міністрів України з питань, що належать до компетенції 
управління, зокрема щодо: 

� співробітництва з Європейським Союзом, його статутними органами 

та іншими інституціями, а також державами-членами ЄС та їх 
угрупуваннями, інституційного забезпечення процесів європейської 
інтеграції, включаючи посилення спроможності органів влади у цій сфері 
шляхом підготовки фахівців, залучення міжнародної технічної допомоги, а 
також створення позитивного ставлення громадськості до питань 
європейської інтеграції 

� співробітництва в рамках Ради Європи 

� політики та стратегії інтеграції України до ЄС, імплементації 
положень Угоди про партнерство і співробітництво між Україною та 
Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами, Програми 

інтеграції України до Європейського Союзу, Плану дій Україна – ЄС 

� інформування громадськості з питань європейської  інтеграції 
України 

� адаптації законодавства України до законодавства ЄС 

� транскордонного співробітництва 
� залучення та використання допомоги ЄС, країн-членів ЄС, 

включаючи макрофінансову допомогу та технічну допомогу на підтримку 
стратегії інтеграції України до ЄС. 

Управління забезпечує діяльність українських частин Ради та Комітету 
з питань співробітництва між Україною та Європейським Співтовариством, 

Координаційної ради з адаптації законодавства України до законодавства 
Європейського Союзу та Міжвідомчої групи з інформування громадськості та 
підготовки фахівців з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. 

В структурі Кабінету Міністрів України створено Урядовий комітет з 

питань правової політики, оборони, міжнародного співробітництва та 

європейської інтеграції. 

Указом Президента України від 5 липня 2003 р. № 573 затверджено 
Положення про Уповноваженого України з питань європейської та 
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євроатлантичної інтеграції, який здійснює координацію діяльності й заходів, 
спрямованих на європейську і євроатлантичну інтеграцію України. 

Згідно з Переліком центральних органів виконавчої влади, 

відповідальних за здійснення завдань, визначених Стратегією  інтеграції 
України до Європейського Союзу, затвердженого Розпорядженням 

Президента України від 27 червня 1999 р. № 151/99-рп, в Україні центральні 
органи виконавчої влади виконують завдання у сфері інтеграції України до 
ЄС у межах своєї компетенції. Практично, як і в інших країнах-кандидатах у 
структурі центральних органів виконавчої влади були створені підрозділи, що 
відповідають за питання європейської інтеграції. Центральні органи 

виконавчої влади подають пропозиції до плану заходів з виконання 
Загальнодержавної програми адаптації та забезпечують виконання заходів, 
передбачених планами; враховують законодавство ЄС під час розробки 

проектів нормативно-правових актів.  
Перелік міністерств та інших органів влади, які відповідають за 

організацію роботи зі здійснення адаптації законодавства України визначає 
Координаційна рада з адаптації законодавства України до законодавства  

ЄС. Ключову роль тепер відіграють три міністерства.  
 

Міністерство економіки України: економічна інтеграція та розвиток 
торговельних відносин між Україною і ЄС, регіональне та галузеве 
співробітництво, організаційне забезпечення інтеграційного процесу. 

 

Міністерство закордонних справ України: інтеграція України до ЄС у 
контексті загальноєвропейської безпеки, політична консолідація та зміцнення 
демократії. 

 

Міністерство юстиції України: адаптація законодавства України до 
законодавства ЄС, забезпечення прав людини, співробітництво в галузі 
юстиції, правове забезпечення інтеграційного процесу. 
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Фінансове забезпечення адаптації 

Фінансове (економічне) забезпечення, поруч з часовим, законодавчим 

(правовим), інформаційним, належить до ресурсного і є невід’ємною 

складовою будь-якого процесу, в тому числі й адаптації законодавства.  
 

 

 

Належне фінансування – одна з головних передумов успішної 
реалізації державної політики у сфері європейської інтеграції та адаптації. 
Саме обсяги фінансування та моніторинг витрачання бюджетних коштів є 
своєрідним показником правдивості і серйозності проголошених державою 

зовнішньополітичних цілей і курсу внутрішніх реформ. У державах-

кандидатах досить часто видатки на інші бюджетні статті скорочувались 
через негайну необхідність спрямування коштів на пріоритети інтеграції. 

Наприклад,  в Державному бюджеті України на 2002 р. на реалізацію 

євроінтеграції було передбачено 9,1 млн. грн., з яких 4,5 млн. грн. – на 
узгодження національних стандартів; 2001 р. – відповідно 8,8 млн. грн., – на 
узгодження національних стандартів. Проте реальне виконання вказаних 
обсягів бюджетного фінансування в міністерствах та відомствах 2002 р. 
залишилось на рівні 21,1 % (1,9 млн. грн.). При цьому фінансування завдань 
інтеграції та адаптації, згідно із тогочасними Законами про Державний 

бюджет, передбачалося не окремим рядком, а входило до статті «керівництво 
і управління» відповідних центральних органів виконавчої влади. Щоправда, 
в наступні роки держава ставилася до оголошеної мети відповідальніше. 

В Законі України «Про Державний бюджет України на 2003 р.» вже 
окремим рядком передбачено видатки на Функціонування Центру правової 
реформи і законопроектних робіт, Центру перекладів актів європейського 
права, Центру порівняльного права та на гармонізацію національних 
стандартів з міжнародними та європейськіми. 

В Законі України «Про Державний бюджет України на 2004 р.» 

передбачені видатки  за статтею  «Гармонізація національних стандартів з 
міжнародними та європейськими». 

Законом України «Про державний бюджет України на 2005 р.» 

передбачені видатки на заходи з виконання робіт стосовно адаптації 
законодавства України до законодавства ЄС та проведення в  Україні 
правової реформи і законопроектних робіт, а також – на керівництво та 
управління у сфері адаптації законодавства. 

В 2006 р. було закладено видатки за статтями «Гармонізація 
національних стандартів з міжнародними та європейськими», і «Керівництво 
та управління у сфері адаптації законодавства». 

Законом України «Про Державний бюджет України на 2007 р.» за 
статтею «Гармонізація національних стандартів з міжнародними та 

Ресурси – засоби, запаси, можливості, джерела чогось 
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європейськими» передбачені видатки за загальним фондом в сумі  8350 тис. 
грн. (до речі, так само, як і в попередньому році). Є й інші видатки на заходи, 

що так чи інакше спрямовані на євроінтеграцію, але в будь-якому разі 
йдеться про незначні для держави суми. 

Оцінка видатків з державного бюджету на виконання планів заходів з 
виконання Загальнодержавної програми адаптації, а саме на матеріально-

технічне, кадрове та інформаційне забезпечення адаптації законодавства у 
кожній пріоритетній сфері є необхідною передумовою здійснення адаптації. 

Водночас зауважимо, що за всієї важливості згаданих чинників 
забезпечення імплементації планів робіт з адаптації, розробка проектів 
національних актів з врахуванням положень права ЄС, ефективність 
функціонування інституційного механізму адаптації безпосередньо залежить 
від кадрового забезпечення. Його невідповідність оголошеній меті здатна 
поховати не одну сотню мільйонів бюджетних гривень. Тому надзвичайної 
ваги набувають питання контролю. 

 

Контроль за відповідністю проектів нормативно-правових актів 
України праву Європейського Союзу 

В Тимчасовому Реґламенті Кабінету Міністрів України передбачено, 
що Проекти постанов Кабінету Міністрів відповідно до Закону України  

«Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до 
законодавства Європейського Союзу» підлягають опрацюванню з 
урахуванням acquis communautaire. 

Опрацюванню з дотриманням цієї вимоги підлягають проекти постанов 
у разі, якщо цей проект за предметом правового регулювання належить до 
сфер, правовідносини, які регулюються правом Європейського Союзу. 

Мін'юст готує експертний висновок щодо відповідності проекту 
постанови acquis communautaire за встановленою формою. 

У процесі розроблення проекту постанови, який підлягає опрацюванню 

з урахуванням acquis communautaire, головний розробник: 
а) визначає до якої сфери правового регулювання належить проект 

постанови; 

б) визначає джерела acquis communautaire, які регулюють 
правовідносини у зазначених сферах; 

в) визначає положення джерел acquis communautaire, які мають бути 

враховані в проекті постанови; 

г) забезпечує урахування положень джерел acquis communautaire в 
проекті постанови; 

ґ) у разі неврахування положень джерел acquis communautaire 

обґрунтовує недоцільність їх урахування та передбачає в проекті постанови 

термін її дії. 
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Якщо за предметом правового регулювання порушуються права та 
свободи, гарантовані Конвенцією про захист прав людини і основних свобод 
відповідно до практики Європейського суду з прав людини, проекти 

постанов Кабінету Міністрів України підлягають опрацюванню з 
урахуванням положень зазначеної Конвенції та практики Європейського суду 
з прав людини. При цьому головний розробник визначає: 

1) чи містяться у проекті постанови норми, що порушують права та 
свободи, гарантовані Конвенцією про захист прав людини і основних свобод 
відповідно до практики Європейського суду з прав людини; 

2) положення Конвенції про захист прав людини і основоположних 
свобод відповідно до практики Європейського суду з прав людини, яких 
стосується проект постанови, та забезпечує їх врахування. 

 

Довідка щодо відповідності acquis communautaire має містити таке: 
 

№ Найменування 
пункту 

Зміст пункту 

1. Належність проекту 
до пріоритетних 
сфер 

Зазначається належність проекту за предметом 

правового регулювання до пріоритетних сфер адаптації 
законодавства України до законодавства Європейського 
Союзу, визначених Законом України «Про Загальнодержавну 
програму адаптації законодавства України до законодавства 
Європейського Союзу». Якщо проект розроблено на 
виконання плану заходів з виконання Загальнодержавної 
програми адаптації законодавства України до законодавства 
ЄС, робиться посилання на відповідний пункт. 

2.  Порядок вирішення 
в acquis 

communautaire 

питань, що належать 
до сфери правового 
регулювання 
проекту 

Зазначаються джерела acquis communautaire, які 
регулюють правовідносини у визначеній сфері або сферах, із 
зазначенням обов’язкових реквізитів та джерел офіційного 
опублікування. 

Досліджується порядок вирішення в acquis 

communautaire питань, що належать до сфери правового 
регулювання проекту. Зазначаються переваги та недолікти 

такого регулювання. 
 

3. Порівняльно-
правова таблиця 

Інформація про відповідність окремих положень 
проекту acquis communautaire викладається в порівняльній 

таблиці за встановленою формою (Додаток № 4). 

 

4. Очікувані соціально-
економічні та інші 
результати 

впровадження 

За результатами економічного, соціального та 
політичного аналізу можливих наслідків зазначаюься 
очікувані наслідки реалізації проекту. 

5. Узагальнений 

висновок 
Зазначається загальний висновок щодо відповідності 

проекту acquis communautaire, обґрунтовується необхідність 
його прийняття та термін його дії. 
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Правову експертизу проекту нормативно-правового акту на 
відповідність законодавству, а також acquis communautaire здійснює 
Міністерство юстиції України. Експертний висновок повинен містити таке: 

1. Належність проекту до пріоритетних сфер адаптації 
законодавства України до законодавства Європейського Союзу. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Відповідність проекту acquis communautaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Інформація головного розробника щодо необхідності прийняття 
проекту в разі його невідповідності acquis communautaire. 

 

 

 

 

 

4. Загальний висновок щодо відповідності проекту acquis 

communautaire та пропозиції щодо можливих шляхів його доопрацювання. 
 

 

 

 

Тобто механізм перевірки проектів нормативно-правових актів на 
відповідність праву ЄС складається з 2-х стадій: 

1. Оцінка відповідності розробником проекту. 
2. Перевірка відповідності органом, що координує адаптацію. 

 
 
 

Зазначається інформація про належність проекту до пріоритетних сфер, 
визначених Законом України «Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства 
України до Законодавства Європейського Союзу», а також інформація щодо джерел 
acquis communautaire, які використовувалися головним розробником під час підготовки 

проекту 

� Розміщується інформація про відповідність положень проекту положенням 

джерел acquis communautaire, які використовувалися головним розробником 

під час підготовки проекту, із зазначенням неврахованих положень джерел 
acquis communautaire 

� Викладається інформація про порядок вирішення в acquis communautaire 

відносин, які передбачається врегулювати в проекті 
� Робиться висновок щодо повноти врахування головним розробником джерел 

acquis communautaire 

 

Заповнюється у разі, коли проект не відповідає (повністю або частково) acquis 

communautaire. Наводяться обґрунтування головного розробника стосовно необхідності 
прийняття акта та строку його дії 

Робиться загальний висновок про відповідність проекту acquis communautaire. У 

разі потреби подаються пропозиції щодо можливих шляхів доопрацювання проекту 
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Варіанти практичного вивчення матеріалу 
 

Вивчення цього параграфу можна розпочати у формі рольової гри або 
міні-лекції-презентації. 

 

1. Лекція-презентація на тему: «Основні інституції, що забезпечують 
здійснення адаптації та її фінансове забезпечення». (Під час лекції можна 

використати у формі слайдів схеми № 6, 7 посібника). Тривалість лекції – до 

20 хв. 

 

2. Рольова гра до теми «Основні інституції, що забезпечують здійснення 
адаптації».  

Назва гри: «Підготовка фахівців з впровадження болонської системи  у 

сфері аграрної освіти». 

Необхідні матеріали: роздатковий матеріал (схеми № 6, 7) – кожній 

групі; бейжді з назвами інституцій, які представляє кожна група; фліп-

чарт, маркери, папір.  

Учасники рольової гри: 

група прем’єр-міністра, 

група міністра юстиції;  

група міністра економіки;  

група міністра закордонних справ;  

група експертів центральних та місцевих органів виконавчої влади – 

повинні оцінити роботу інших груп щодо розв’язання поставленого завдання. 

Завдання: Вказані інституції (групи) у відповідності до наданих 

повноважень повинні розробити та подати пропозиції щодо підготовки за 

кордоном українських фахівців з впровадження болонської системи  у сфері 

аграрної освіти. 

В кожній з груп необхідно обрати доповідача, який представить 

результати роботи групи аудиторії. 

Тривалість гри: 40 хв. (з них – тривалість підготовки 20 хв., тривалість 

презентацій кожної з груп перед аудиторією та експертами 4 хв. ) 

Очікувані результати: Після 

завершення роботи учасники 

зможуть: 

� з’ясувати, до компетенції 

яких державних органів 

України належать завдання і 

функції щодо європейської інтеграції; 

� визначити роль та місце кожного з представників органів державної 

влади у реалізації поставленого завдання; 

 
Увага! 

Для теми рольової гри також можна 
обрати будь-яке іншу проблему у сфері 
європейської інтеграції 
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� виявити основні проблеми, що виникають під час вирішення завдань у 

сфері європейської інтеграції.  

Підбиття підсумків гри: може відбуватися після виступів експертів у 

формі колективного обговорення:  

1. складнощів під час  підготовки та перебігу гри (брак інформації, 

відсутність необхідних знань та ін.);  

2. достатності законодавчого забезпечення для результативного 

виконання органами наданих ним повноважень у сфері європейської 

інтеграції. 

 

3. Робота в групах (кількість груп довільна): «Пріоритетні сфери 

адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу» 

Необхідні матеріали: 

роздаткові матеріали (1. перелік 

пріоритетних сфер адаптації 

законодавства України до 

законодавства Європейського 

Союзу; 2. витяги з норм чинного 

законодавства України,  

папір, ручки. 

 
Пріоритетні сфери адаптації законодавства 

визначені Угодою про партнерство і співробітництво між Україною і Європейськими 
співтовариствами та їх державами-членами від 14 червня 1994 р. (УПС). 

На першому етапі виконання Загальнодержавної програми адаптації законодавства України 
до законодавства Європейського Союзу пріоритетними сферами, в яких здійснюється адаптація 
законодавства України, є сфери, визначені статтею 51 УПС, а саме: 

митне право; 
законодавство про компанії; 
банківське право; 
бухгалтерський облік компаній; 
податки, включаючи непрямі; 
інтелектуальна власність; 
охорона праці; 
фінансові послуги; 
правила конкуренції; 
державні закупівлі; 
охорона здоров'я та життя людей, тварин і рослин; 
довкілля; 
захист прав споживачів; 
технічні правила і стандарти; 
енергетика, включаючи ядерну; 
транспорт. 

 
 

Приклади витягів з норм чинного законодавства України 

 
Об'єкти оподаткування 

Об'єктами оподаткування є доходи (прибуток), додана вартість продукції (робіт, послуг), 
вартість продукції (робіт, послуг), у тому числі митна, або її натуральні показники, спеціальне 

 
Увага! 

Для цієї роботи склад учасників груп 

можна залишати незмінним (з 
попередньої гри)  
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використання природних ресурсів, майно юридичних і фізичних осібта інші об'єкти, визначені 
законами України про оподаткування. (Ст. 6 Закону України «Про систему оподаткування»). 

 

 
 

Вимоги до показників якості та безпеки молока, молочної сировини і молочних продуктів 
Молоко, молочна сировина і молочні продукти, які виробляються в Україні та ввозяться на 

митну територію України, повинні відповідати показникам якості та безпеки, які встановлені 
законодавством України. (Частина І ст. 4 Закону України «Про молоко та молочні продукти» 

 

 
Вимоги до якості сировини 

Для виробництва вин, вермутів, коньяків України і бренді використовуються технічні сорти 
винограду, що відповідають вимогам державних стандартів та технічним умовам. Не допускається 
змішування європейських сортів винограду з сортами виду Лабруска та міжвидовими гібридами. 
Столові сорти винограду можуть використовуватися для виготовлення ординарних вин. Для 
виробництва вин, вермутів, коньяків України і бренді використовуються технічні сорти винограду, 
якщо за вмістом цукрів та іншими показниками якості вони відповідають вимогам, що 
пред'являються до винограду технічних сортів.{Частина  перша ст. 3 Закону України «Про 
виноград і виноградне вино»  

 

 
Мінімальна заробітна плата 

Мінімальна заробітна плата – це законодавчо встановлений розмір заробітної плати за 
просту, некваліфіковану працю, нижче якого не може провадитися оплата за виконану працівником 
місячну, погодинну норму праці (обсяг робіт). 
До мінімальної заробітної плати не включаються доплати, надбавки,  заохочувальні та 
компенсаційні виплати. (Ст. 3 Закону України «Про оплату праці») 

 

 
Права працівників на охорону праці під час роботи 

Працівник має право розірвати трудовий договір за власним бажанням, якщо роботодавець 
не виконує законодавства про охорону праці, не додержується умов колективного договору з цих 
питань. У цьому разі працівникові виплачується вихідна допомога в розмірі, передбаченому 
колективним договором, але не менше тримісячного заробітку. (Частина IV ст. 6 Закону України 
«Про охорону праці») 

 
 

Завдання: На основі запропонованих норм чинного законодавства 

України визначити їх приналежність до пріоритетних сфер адаптації 

законодавства України до законодавства Європейського Союзу (витяги 

норм та перелік пріоритетних сфер додається). 

Необхідно обрати  доповідача, який представить результати роботи у 

групі аудиторії. 

Загальна тривалість роботи: 20 хв. 

Очікувані результати:  

� учасники ознайомляться з пріоритетними сферами адаптації 

законодавства України до законодавства Європейського Союзу; 

� отримають загальні навички щодо здійснення одного з етапів 

експертизи відповідності правових норм українського законодавства 

acquis communautaire.  



 32

РОЗДІЛ ІІ.  
СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА ТА ТРУДОВЕ ЗАКОНОДАВСТВО 

УКРАЇНИ: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

2.1. СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА В ПРОЦЕСІ ЗДІЙСНЕННЯ 

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ. ПОНЯТТЯ, ЗНАЧЕННЯ ТА ОСНОВНІ 
МЕХАНІЗМИ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ 

 
Теоретичний матеріал 

 

Соціальний, гуманістичний, культурний, ідеологічний зміст політики 

багатоманітний і різноплановий. На сьогоднішній день «політика» є одним 

з найбільш неоднозначних термінів.  

 

 

 

 

 

 

 
 

Схема 8. Основне призначення політики. 

 

    Політика (грецьк. τα πολιτικά) – мистецтво управління державою 

 та суспільством  
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На схемі 8 зображено в чому полягає призначення політики15
. Вона  

покликана забезпечити стабільність управління процесами, що відбуваються 
у суспільстві. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 9. Види управління. 

 

Управління буває стихійним і свідомим, тобто таким, що носить 
цілеспрямований характер.  

Суспільство – система, відносини в якій часто потребують 
цілеспрямованого упорядкування, яке здійснюється суб’єктами політики.  

Одним з різновидів такої політики є соціальна політика. 

Поняття «соціальна політика» вживається у широкому й вузькому 
розумінні. 

У вузькому розумінні соціальна політика – цілеспрямована 
діяльність, що має за мету здійснення соціального захисту, створення 
умов для формування безпечного соціального середовища людини. 

У широкому розумінні соціальна політика – це система 
цілеспрямованої діяльності суб’єктів, що здійснюється на основі 
певних принципів і засад, спрямована на забезпечення оптимального 
функціонування і розвитку соціальних відносин, формування 
соціальної безпеки людини. 

 

 

                                         
15

 Юрій М.Ф. Політологія. – К.: Дакор, 2004. 

 

УПРАВЛІННЯ 

 

Стихійне 

 

Свідоме 

Управління – процес упорядкованого впливу на систему, який 

здійснюється у відповідності зі властивою їй внутрішньою логікою 

розвитку, притаманними їй об’єктивними закономірностями і 
протистоїть дезорганізації 
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До завдань соціальної політики можна віднести: 

I.  Створення умов для реалізації потенціалу людини, тобто, системи її 
внутрішніх ресурсів, які виявляються в діяльності, направленій на отримання 
соціально-важливих результатів. 

II. Сприяння розвитку соціальних відносин 

Соціальні відносини: 

� В широкому значенні – система соціальних зв’язків між 

людьми, які включають соціальні відносини як обмін цінностями та 
соціальні відносини залежності й влади 

Соціальні відносини як обмін цінностями.  Соціальні відносини 

виникають із взаємовідносин, спрямованих на досягнення 
різноманітних цінностей. Цінності в цьому аспекті є джерелом, 

необхідною умовою для різних видів соціальних взаємодій 

Соціальні відносини залежності й влади. Характерними для 
багатьох видів соціальних відносин є відносини соціальної залежності 
та влади. Відносини залежності виникають у процесі соціальної 
взаємодії індивідів, суспільної діяльності людей, спрямованої на 
задоволення власних потреб 

Об’єкт соціальної політики – суспільні 
відносини, процеси життєдіяльності соціуму, 
що безпосередньо чи опосередковано 
впливають на формування соціальної безпеки 

людини 

Мета соціальної політики – створення умов 
для формування, розвитку та оптимального 
функціонування соціальних відносин, 

всебічного розкриття, самореалізації творчого 
потенціалу людини, особистості, її сутнісних 
сил 

Головне завдання соціальної політики – 

досягнення відповідності, адекватної 
цілеспрямованості діяльності її суб’єктів з 
освоєння і творення соціального буття, 
розвитку соціальної сфери вимогам 

об’єктивних закономірностей суспільного 
прогресу, сучасній логіці розвитку 
цивілізацій 
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� У вузькому розумінні під соціальними відносинами 

розуміють систему соціально-групових відносин, які входять в 
соціальну структуру суспільства. 

Вона охоплює: 
� соціально-класові 
� соціально-трудові 
� соціально-демографічні 
� етнонаціональні 
� сімейно-шлюбні 
� територіально-поселенські відносини 

 

ІІІ. Реформування системи 

соціального захисту. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Організаційно-правові заходи 

передбачають створення інститутів 
соціального захисту і законів, які повинні 
керувати їх діяльністю, економічні – 

формування механізму перерозподілу 
доходів, тобто стягнення податків та інших 
платежів та трансфертів. Таким чином, з 
позиції економіки, соціальний захист – це 
правила перерозподілу суспільного 
багатства на користь людей, які тимчасово 
чи постійно потребують особливої підтримки з боку суспільства: від багатих 
до бідних, від здорових до хворих, від молодих до осіб похилого віку. 
Результатом цих заходів є стан захищеності (або безпека) людини, особи. Як 
правило розглядають соціальну безпеку не лише окремої особи, а й 

суспільства загалом. Вона є складовою національної безпеки, що визначає 
стан захищеності життєво важливих інтересів особи, суспільства й держави 

від внутрішніх і зовнішніх загроз, а також від загрози соціальним інтересам. 

Метою соціального захисту є добробут. При цьому слід зазначити, 

що в людському суспільстві поняття добробуту відносне.  

Ст. 46. Конституції України. 

Громадяни мають право на соціальний 

захист, що включає право на забезпечення 
їх 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 за рахунок 
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. 

Пенсії, інші види соціальних виплат та 
допомоги, що є основним джерелом 

існування,мають забезпечувати рівень 
життя, не нижчий від прожиткового 
мінімуму, встановленого законом. 

Соціальний захист – це комплекс 
організаційно-правових та економічних 

заходів, спрямованих на захист добробуту 
кожного члена суспільства в конкретних 
економічних умовах 
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У сфері соціального захисту під добробутом розуміють відсутність 
хвороб і можливість задовольнити основні потреби людей, які змінюються в 
часі та просторі. Навіть 20 – 30 років тому потреби пересічного українця 
певною мірою відрізнялися від сучасних. Не є однаковими також потреби 

жителів міст і сіл, людей різних вікових категорій, з різним рівнем освіти,  

соціальним статусом тощо. 
Сучасні системи соціального захисту мають тенденцію для задоволення 

специфічних потреб окремих груп населення, що змінюються в часі та  
просторі. Матеріальний добробут – передумова створення соціального 
добробуту, тобто таких умов життя, за яких людина добре почувається, може 
фізично й розумово розвиватися. 

З поняттям добробуту часто пов’язують термін якість життя. Отже, 
постає питання чим вона та її рівень визначаються. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Еволюція розвитку категорії якості життя тривала зі спроби оцінювання 
об’єктивних умов існування суспільства до суб’єктивних оцінок 
благополуччя окремих людей. Першими розробниками системи соціальних 
показників були міжнародні організації – ООН, МОП, ОЕСР. Запропоновані 
показники мали відображати тенденції суспільного розвитку і складалися з 
двох груп: показники, що відображали мінімальні потреби власного 
споживання сімей; основні послуги, що надаються суспільством.  

1970 р. Міжнародна організація праці запропонувала концепцію 

«базових потреб», де відображались потреби більшості населення. 
Розроблена система універсальних показників враховувала суб’єктивне 
сприймання умов життя і його об’єктивні характеристики. У зв’язку з цим 

при оцінюванні економічного розвитку на перше місце вийшли соціальні 
показники. У відповідності до цієї концепції пріоритети соціальної політики 

поділені на вісім напрямів розвитку (здоров’я; розвиток особистості шляхом 

освіти; вільний час і дозвілля; економічний стан особистості; довкілля; 
соціальне оточення; забезпечення безпеки і правосуддя; участь у суспільному 
житті), кожне з яких має відповідний склад показників. 

Термін «якість життя» започатковано Дж.Гелбрейтом 1957 р. у 
науковій праці «Суспільство достатку», де він наголошував, що прагнення 
до матеріального достатку заповнюють практично більшу частину життя, 
тому головною задачею економіки є підвищення доходів. Успішний 

національний розвиток прирівнювався до нарощування валового 
національного продукту (ВНП) і збільшення питомого доходу. Цей 

показник в узагальненому вигляді характеризував стан і розвиток 
економіки і був основою соціально-економічної політики. За допомогою 

питомого ВНП оцінювався і рівень життя населення 
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запропонований комплексний індекс соціального розвитку, який охоплював 
шістнадцять важливих соціальних, економічних і політичних факторів. Однак 
індекс не набув широкого використання. У подальшому розроблялись нові 
показники, серед яких найбільше розповсюдження отримав індекс фізичної 
якості життя, який враховував три показники: очікувана тривалість життя при 

досягненні 1 року; рівень дитячої смертності; розповсюдження грамотності 
серед дорослого населення. 

1990 р. ООН запропонована нова концепція вимірювання економічного 
розвитку – концепція розвитку людського потенціалу. Програма розвитку ООН 

(ПРООН) щорічно публікує агрегований показник «індекс людського розвитку» 

(Human Development Reports). 

15-та «Доповідь про розвиток людини» Програми розвитку ООН (ПРООН) 

присвячена підсумкам за 2005 р. Зведена таблиця, яка визначає узагальнюючий 

індекс людського розвитку і ранжування світу, наведена нижче. 

Таблиця 1. 

Узагальнюючий індекс людського розвитку 

Місце Країна, регіон 
Загальний 

ІЛР 

Загальна 
тривалість 

життя, 

років 

Грамот 
ність 

дорослих, 
% 

Валове 
охоплення 

навчанням 

ВВП на душу 

населення, за 
ПКС дол. 

США 

1 Норвегія  0,963 79,4 (99,0) 101 37760 

2 Ісландія  0,956 80,7  96 31243 

10 США 0,944 77,4  93 37562 

11 Японія 0,943 82,0  84 27967 

15 Великобританія  0,939 78,4  123 27147 

16 Франція 0,938 79,5  92 27677 

18 Італія 0,934 80,1 98,5 87 27119 

20 Німеччина 0,930 78,7  89 27756 

31 Чехія 0,874 75,6  80 16357 

35 Угорщина 0,872 72,7 99,3 89 14584 

36 Польща  0,858 74,3 99,7 90 11379 

42 Словаччина  0,849 74,0 99,6 75 13494 

62 Росія  0,795 65,3 99,4 90 9230 

63 Бразилія  0,792 70,5 88,4 91 7790 

64 Румунія  0,792 71,3 97,3 72 7277 

67 Білорусь  0,786 68,1 99,6 88 6052 

78 Україна 0,766 66,1 99,4 86 5491 

85 КНР 0,755 71,6 90,9 69 5003 

115 Молдова 0,671 67,7 96,2 62 1510 

127 Індія  63,3 61,0 60 2892 

158 Нігерія 0,453 43,4 66,8 64 1050 

176 Сьєра-Леоне 0,298 40,8 29,6 45 548 

 СВІТ 0,741 67,1 - 67 8229 

 ОЕСР 0,892 77,7 - 89 25915 

 СНД, Східна і 
Центральна Європа 

0,802 68,1 99,2 83 7939 

 Країни, що розвиваються 0,694 65,0 76,6 63 4359 
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Показники узагальнюючого індексу людського розвитку визначаються 
за:  

1. Тривалістю життя. 

2. Розміром ВВП на душу на душу населення. 

3. Показником писемності: важливий для країн, які розвиваються. 
Для розвинених він уже давно неактуальний і не включається в програми 

національних переписів населення. Тому за ними його умовно визначено у 
99,0%. Писемність визначається для дорослого населення (15 років і більше).  

4. Валовим показником охоплення навчанням: являє собою 

співвідношення учнів у навчальних закладах першого-третього рівнів (за 
трактуванням ЮНЕСКО), незалежно від віку учнів, до вікових контингентів, 
які зазвичай навчаються. У різних країнах це вікові групи від п’яти-семи до 
22—25 років. Цей показник може перевищувати 100%: у країнах що 
розвиваються — коли неписьменні дорослі навчаються читати та писати, а в 
розвинених — коли частина дипломованих спеціалістів здобуває другу 
освіту. Останніми роками тенденція здобуття другої, третьої вищої освіти 

дедалі більше поширюється в ряді західноєвропейських держав.  
В індексі ПРООН чотири компоненти за спеціальною формулою 

зводяться в один загальний індекс.  
Рейтинг України за індексом людського розвитку та його зміни в 

контексті загальних тенденцій рейтингів країн мали складну динаміку. 
Протягом 1992–1998 рр. Україна послідовно втрачала у його, проте темпи 

падіння цього показника послідовно скорочувалися, що дозволяло сподіватися 
на поліпшення ситуації. 2000 р. Україна перемістилася в ІЛР ПРООН на 78-ме 
місце, проти 102-го у 1999 р. (для відому: вперше в ПРООН про Україну 
згадується в 1993 р., де серед 177 країн вона посідала 45 (!) місце).  

Таблиця 2. 

Україна в індексі людського розвитку 

Звіт 
(рік) 

Дані 
(рік) 

Естонія 

(місце) 
Росія 

Країна 
перед 

Україною 

Україна 

(місце) 
Країна після 

України 

Молдова 
(місце) 

Білорусь 

(місце) 

1992 1992 29 34 Бруней 45 Венесуела 75 40 

1995 1992 43 52 Мексика 54 Антигуа і 
Барбуда 

81 42 

1996 1993 68 57 Куба 80 Литва 98 61 

1997 1994 71 67 Парагвай 95 Самоа 110 62 

1998 1995 77 72 Монголія 102 Туркменістан 113 68 

1999 1997 54 71 Шрі-Ланка 91 Узбекистан 104 60 

2000 1998 46 62 Філіппіни 78 Сент-Вінсент 102 57 

2001 1999 44 55 Перу 74 Казахстан 98 53 

2002 2000 42 60 Казахстан 80 Грузія 105 56 

2003 2001 41 63 Таїланд 75 Казахстан 108 53 

2004 2002 36 57 Румунія 70 Сент-Люсія 113 62 
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Графік 1. Динаміка індексу людського розвитку України в 1992–2005 рр. 

Таким чином, основною метою і основним критерієм суспільного 
прогресу є саме розвиток людини.  

Кожен з критеріїв, за допомогою яких ПРООН визначається індекс 
цього розвитку, залежить від низки показників. Але безсумнівно, що всі ці 
критерії прямо чи опосередковано залежать від соціальних процесів, які 
відбуваються в суспільстві та державі, а також від соціальної політики, як 
одного з можливих способів управління соціальним розвитком в його 
широкому значенні. 

 

 

 

 

 

В тій чи інший формі соціальний захист завжди був притаманний 

українському суспільству. Разом з тим, багато людей навіть сьогодні не 
сприймають термін «соціальний захист», вважаючи, що це поняття 
стосується найнужденніших, незахищених верств населення. Дедалі частіше 
соціальний захист передбачає комплекс заходів, спрямованих на створення 
безпечного соціального середовища людини. 

З поняттям соціальної безпеки як складової національної безпеки 

узгоджується також інша мета соціального захисту – підтримання 

стабільності у суспільстві, тобто попередження соціальної напруженості, 

що виникає у зв’язку із майновою, расовою, культурною, соціальною 

нерівністю, виявляється у страйках, актах громадянської непокори, 

сутичках між окремими групами населення. 

 Кінцевою метою соціального захисту є надання кожному члену 

суспільства, незалежно від соціального походження національної або 

расової приналежності, можливості вільно розвиватися, реалізовувати свої 
здібності 

Динаміка ІЛР України в 1992-2005 рр.
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Тобто соціальний захист передбачає певний рівень матеріальної 
забезпеченості, отже підтримку доходів, створення добробуту. Соціальний 

захист є поняттям значно вужчим ніж соціальна політика, сфера дії 
соціального захисту обмежується безпосередньо родиною, особою та їхнім 

добробутом. Проте кінцева мета і соціального захисту, і соціальної політики 

практично одна й та сама. 
 

VІ. Розвиток соціально-трудових відносин 

 

 

 

 

 

 

 

Першою міжнародною організацією, завданням якої стало 
забезпечення соціальних гарантій трудящих у всесвітньому масштабі, є 
Міжнародна організація праці (МОП). У Декларації про цілі і завдання МОП 

(Філадельфійській) визначено не лише магістральні шляхи діяльності МОП, а 
й світової соціальної політики. Проголошено завдання МОП сприяти 

запровадженню країнами світу програм, які, зокрема, мають на меті: 
� повну зайнятість і підвищення життєвого рівня населення 
� зайнятість трудящих на роботах, де вони можуть отримати 

задоволення, виявляючи повною мірою свою майстерність і вміння, 
та зробити найбільший внесок у загальний добробут 

� забезпечення (як засіб досягнення цієї мети і відповідних гарантій 

усім зацікавленим) можливостей навчання й просування на вищі 
посади працівників, включаючи міграцію та поселення 

� забезпечення рівних можливостей щодо загальної та професійної 
освіти16

. 

 

 

                                         
16 Приложение к Уставу МОТ. Декларация о целях и задачах Международной организации труда — Режим 

доступу: http: // www.ilo.ru/standards/CONV/ConstitutionILO_08_147ru.pdf 

 Соціально-трудові відносини – це суспільні відносини, що характеризують 
економічні, психологічні та правові аспекти взаємозв’язків індивідуумів та 
соціальних груп в процесах, що обумовлені трудовою діяльністю. 
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V. Створення нової системи соціального 
страхування. 

Функціонування системи державного 
соціального страхування засвідчує, що ця 
система потребує вдосконалення. 

В державі реформується існуюча 
система соціального страхування. 
Ставиться завдання поступового 
наближення розмірів мінімальних 
страхових виплат по видам 

загальнообов’язкового державного 
соціального страхування до рівня 
прожиткового мінімуму. 

Розглянемо деякі державні фонди 

соціального страхування, що  порівняно 
недавно функціонують в Україні: 
� На випадок безробіття. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Від нещасних випадків на 
виробництві та професійних захворювань.  
 

 

 

 

 

� На період тимчасової 
непрацездатності.  
 

 

 

 

 

 

 

Формується за рахунок страхових внесків 
роботодавців. (2,1% фактичних виплат на 
оплату праці), найманих працівників (0,5% 

заробітної плати) та державних асигнувань (із 
вкаханих коштів виплачують, наприклад, 

допомогу по безробіттю, здійснюють 
профорієнтацію, перепідготовку, підвищення 
кваліфікації безробітних) 

Страхові внески до фонду вносять лише 
роботодавці – від 0,2 до 13,8% фонду оплати 

праці (в залежності від класу професійного 
ризику виробництва) 
 

Роботодавці платять до фонду 2,9% від сум 

майбутніх затрат на оплату праці, а нацмані 
працівники  – 0,5% від зарплати. Ці кошти 

використовуються в тому числі на оплату 
лікарняних, допомогу вагітним та тим, що 
народили дитину, на санаторно-курортне 
лікування та витрати на поховання 

 Ст. 1 Закону України “Про 
прожитковий мінімум» 

Прожитковий мінімум - вартісна 
величина достатнього для забезпечення 
нормального функціонування організму 
людини, збереження його здоров'я набору 
продуктів харчування (далі – набір 
продуктів харчування), а також 

мінімального набору непродовольчих 
товарів (далі - набір  непродовольчих  
товарів) та мінімального набору послуг (далі 
- набір послуг),  необхідних  для  
задоволення основних соціальних і 
культурних потреб особистості. 

Прожитковий мінімум визначається 
нормативним методом у розрахунку на 
місяць на одну особу,  а також окремо для  
тих, хто відноситься до основних соціальних 
і демографічних груп населення: 

дітей віком до 6 років; 
дітей віком від 6 до 18 років; 
працездатних осіб; 

осіб, які втратили працездатність. 
До  працездатних  осіб  відносяться  

особи,  які  не  досягли встановленого  

законом  пенсійного  віку.   
До осіб,  які втратили працездатність, 

відносяться особи, які досягли 

встановленого законом пенсійного віку,  
особи, які досягли пенсійного віку,  що дає 
право на призначення пенсії на  пільгових 

умовах,  та  непрацюючі особи,  визнані 
інвалідами в установленому порядку.  

 Дію частини п'ятої статті 1 зупинено 

на 2007 рік в частині збільшення 
прожиткового мінімуму, визначеного для 
осіб, які відповідно до законодавства 
підлягають обов'язковому державному 
соціальному страхуванню, на розмір ставки 

податку з доходів фізичних осіб згідно із 
Законом N489-V від 19.12.2006 р. Дію 

частини п'ятої статті 1 зупинено на 2006 рік 
в частині  збільшення прожиткового 

мінімуму, визначеного для осіб, які 
відповідно до законодавства підлягають 
обов'язковому державному соціальному 
страхуванню, на розмір ставки податку з 
доходів фізичних осіб згідно із Законом N 

3235-IV від 20.12.2005 р. Прожитковий 

мінімум, визначений для осіб, які відповідно 
до законодавства підлягають обов'язковому 
державному соціальному страхуванню, 

збільшується на суму обов'язкових платежів 
та на розмір ставки податку з доходів 
фізичних осіб. 
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Використовуючи кошти Фонду загальнообов’язкового державного 
соціального страхування на випадок безробіття застраховані можуть 
отримати допомогу по безробіттю, в тому числі одноразову її виплату для 
організації підприємницької діяльності.  

Сьогодні ставиться завдання поступового наближення мінімальних 

страхових виплат за різними видами загальнообов’язкового державного 

соціального страхування до рівня прожиткового мінімуму.  
В світовій практиці поширений наступний підхід до оптимізації 

операцій із страховими та пенсійними внесками: 

передача права на збір страхових внесків особам, що збирають 
податки, чи виконання загальних для страхових фондів функцій якійсь 
визначеній структурі, з можливим введенням так званого єдиного 
соціального внеску17

. 

Ще одне питання, що кілька років обговорюється в Україні – це 
запровадження медичного страхування. 

Медичне страхування існує в розвинених країнах світу досить давно. 
Так, наприклад, державна система медичного страхування Німеччини 

завжди була відома як така, що забезпечує всім громадянам доступ до 
кваліфікованої і високоякісної медичної допомоги за ціною, що вважається 
соціально прийнятною.  

 В Німеччині діє одна з найрозвинутіших систем соціального медичного 
страхування. Її 1883 р. ввів Бісмарк. Тепер нею охоплено понад 90% 

населення (8% – приватним медичним страхуванням і за 2% незаможних 
платить держава). Ця система забезпечує необхідну медичну допомогу у 
випадку захворювання для всіх застрахованих. 

Фінансування здійснюється з трьох джерел: страхові внески 

підприємців –  відрахування з доходів (податків); заробітки трудящих – 

відрахування з заробітної плати; кошти державного бюджету. 
Система обов’язкового страхування здійснює свою діяльність через 

некомерційні страхові організації – лікарські каси. Це незалежні 
самокеровані організації, структура яких визначена законодавчо. Існує 
декілька видів кас: місцеві (переважно для непрацюючих, членів родин 

застрахованих), розташовані за місцем проживання, виробничі (за місцем 

роботи), морські, гірничі, сільськогосподарські та ерзац каси (головним 

чином для службовців). Контроль і управління за їхньою діяльністю здійснює 
урядове агентство. Основним принципом німецької системи медичного 
страхування є те, що уряд не бере на себе відповідальність за фінансування 
охорони здоров’я (за винятком деяких його сегментів), а лише створює умови 

для того, щоб необхідні фонди були створені працівниками та 
роботодавцями, а також здійснює нагляд над функціонуванням усієї системи 

                                         
17

 Иваськив В. Кто страхуется, тот еще не всем доволен // Власть и политика. — 2003. — № 46. 
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медичного страхування. В Німеччині діє децентралізована система 
медичного страхування18

. 

Французька модель медичного страхування характеризується 
ефективною інтеграцією з усією системою соціального страхування. У 

системі соціального страхування існує понад двадцять різних її видів, у тому 
числі медичне страхування: 

� на випадок хвороби; 

� на випадок тимчасової непрацездатності; 
� на випадок нещасного випадку; 
� на випадок вагітності тощо. 

 Законодавством затверджено єдиний порядок страхування, яким 

охоплено 80% населення. Система страхування налічує понад дев’яносто 
страхових компаній та контролюється загальнонаціональною організацією. 

Фонди соціального страхування, сформовані на національному рівні, 
здійснюють фінансування обов’язкової програми страхування здоров’я. 
Поповнення фінансових коштів здійснюється шляхом введення страхових 
податків, які складають 90% обсягу фонду. При цьому страховий податок 
дорівнює 60% фонду оплати праці. 

У Франції медичне страхування введено в 1910 р. спочатку у вигляді 
фондів взаємодопомоги, а починаючи з 1928 р. ці фонди були перетворені в 
страхові компанії. Нині у Франції існує єдина ієрархія страхових кас, діє 
вертикальна система медичного страхування: могутня страхова організація – 

Національна страхова організація, яка знаходиться під контролем 

Міністерства соціального забезпечення та праці й обіймає 78% населення.  
Крім обов’язкового державного страхування існує мережа 

добровільного страхування і місцеві фонди соціальної допомоги. За рахунок 
останніх отримують медичне обслуговування незастраховані французи, 

число яких не перевищує 2%
19

. 

 

VI. Посилення адресності підтримки соціально-незахищених верств 

населення. 

В Україні підтримка соціально-незахищених верств населення 
здійснюється за допомогою встановлення різного роду гарантій, пільг, 
компенсацій та переваг. Найпоширенішим видом такої підтримки є існуючі в 
державі пільги, які часом набувають розмірів, що загрожують національній 

безпеці держави, і, вочевидь, заважають її розвитку. 
 

 

                                         
18

 Система охорони здоров`я та соціального страхування в Німеччині. — Режим доступу: http: // 

forinsurer.com/public/03/04/17/1047 
19

 Медичне та соціальне страхування у Франції . — Режим доступу: http://forinsurer.com/public/03/04/17/1055 
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Схема 10. Задачі української системи пільг. 

 

Щодо надання привілеїв окремим категоріям населення, які влада 
прагне виділити із загальної сукупності, незалежно від рівня доходу, – 

існування пільг такого роду значною мірою є невиправданим тягарем для 
системи соціального захисту населення країни.  

Підтримка соціально вразливих верств населення – специфічна форма 
адресної соціальної допомоги. Сучасна державна політика щодо соціального 
захисту населення повинна виступати цілеспрямованою дією, безпосереднім 

чи опосередкованим впливом на повсякденне життя суспільства, стати 

підсумком великої кількості програм, законодавчих намірів та організаційних 
взаємодій. І вона зобов’язана розроблятися з метою досягнення поставлених 

цілей або певного результату, хоча й не завжди реалізується на практиці20
. 

Безперечно, система надання населенню пільг і компенсацій – ключовий 

елемент соціальної політики. Але, на жаль, ступінь користування пільгами 

показує, що сучасна система пільг і компенсацій не виконує свого 
соціального завдання, яке полягає в забезпеченні підтримки соціально 
вразливих верств суспільства21

.  

 

 

 

 

Найбільшу частину серед тих, хто має право на пільги, але не 

користується ними, складають бідні.  

                                         
20

 Романов В., Рудик О., Брус Т. Вступ до аналізу державної політики: Навч. посіб. — К.: Основи, 2001. 
21 Концептуальны засади стратегії економічного та соціального розвитку України на 2002-2011 роки — 

Режим доступу: www.ukrconsulate.com/text/zakon/conceptual.d 

Завдання 
системи пільг, 
що існує в 
Україні 

надання привілеїв  
окремим категоріям 

населення, які влада 
прагне виділити із 
загальної сукупності,  
незалежно від рівня 

підтримка 
соціально ураз-
ливих верств 
населення 

Загалом лише 43% населення використовує своє право на ті чи інші пільги. 

З них 70% складають не бідні, а ті, хто належить до більш  

забезпечених верств суспільства 
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Найпоширеніша причина цього – відсутність можливостей для 
користування22

. Наприклад, право безкоштовного проїзду в міському 
громадському транспорті нічого не варте для сільських мешканців, які 
просто не можуть ним скористатися.  

Існує точка зору, що повинно бути менше пільг за професійною ознакою 

(працівники органів внутрішніх справ, прокуратури, транспорту, 
військовослужбовці тощо), і більше пільг, які надаються найвразливішим 

верствам населення (інвалідам війни та загального захворювання 1 та 2 груп, 

громадянам, віднесеним до 1 та 2 категорії осіб, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи, дітям–інвалідам, пенсіонерам тощо)23

. Це може 
бути прогресом для системи в цілому, тому що рівень заробітної плати 

переважної більшості зазначених категорій, які одержують пільги за 
професійною ознакою, досить високий і значно перевищує середній.  

В чинній системі пільг та компенсацій існують пільги, що в інших 
країнах не розцінювалися б як складові соціального захисту населення: 

� безплатне або пільгове санаторно–курортне лікування; 
� надання бюджетних кредитів.  

Суб’єкти соціальної політики мають наступну структуру: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Схема 11. Структура суб’єктів соціальної політики 
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 Державна політика: аналітичні документи, підготовлені в межах проекту «Створення груп аналізу 
політики та Центру інформаційних ресурсів в уряді України». — К.: [Б.в.], 2002. 
23 Брюхіна Г.О. Державна політика з надання пільг соціально уразливим верствам населення — Режим 

доступу: http: // www.nbuv.gov.ua/e-journals/DUTP/2005-1/txts/BRYUXINA.htm 
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Основним суб’єктом соціальної політики є держава.  
Саме вказаному суб’єкту належить виконувати координуючу 

роль у регулюванні процесів функціонування та розвитку суспільства в 
соціальній сфері. 

 

Основними нарямками державної діяльності в сфері соціальної 
політики є: 

 
� створення умов для розвитку соціального потенціалу людини; 

� формування умов для поглиблення соціальної структурованості 
суспільства, формування соціальних 

відносин; 

� сприяння засобами державної 
політики формування умов для 
утвердження в суспільстві безпеки людини; 

� здійснення координації в реалізації 
завдань соціальної політики з іншими 

суб’єктами цього процесу. 
 

Безпосереднім і основним 

суб’єктом  серед суб’єктів соціального  

розвитку є людина. 

Будь-яке, навіть просте, завдання 
соціального розвитку і соціальної політики 

не може бути вирішене, коли в його центр 
не буде поставлено людину, коли не будуть 
створені умови для самореалізації її 
особистісного потенціалу 24

. 

 

 

                                         
24

 Скуратівський В.А. Соціальна політика. — К.: Вид-во УАДУ, 2003. 

Стаття 3 Конституції 
України.  

Людина, її життя і 
здоров'я, честь і гідність, 
недоторканність і безпека 
визнаються в Україні найвищою 

соціальною цінністю.  

Права і свободи людини 

та їх гарантії визначають зміст і 
спрямованість діяльності 
держави. Держава відповідає 
перед людиною за свою 

діяльність. Утвердження і 
забезпечення прав і свобод 
людини є головним обов'язком 

держави.  
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Серед суб’єктів соціальної політики 

важливе місце належить політичним 

партіям. Як форма самоорганізації 
активності громадян, сполучна ланка між 

громадянським суспільством і державою, 

політичні партії мають представляти та 
втілювати в життя інтереси різних 
соціальних груп, верств населення шляхом 

участі в органах влади, виконувати таким 

чином свою функцію суб’єктів соціальної 
політики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Важливим суб’єктом соціальної політики є об’єднання громадян. 

Виражаючи інтереси різних соціальних груп, верств суспільства, такі 
організації здатні зробити значний внесок у стабілізацію процесів розвитку 
соціального буття, сприяти зміцненню добробуту населення. 

 

 

 

 

 

    

 Політична партія – це 

зареєстроване згідно з законом 

добровільне об'єднання громадян – 

прихильників певної загально-

національної програми суспільного 

розвитку, що має своєю метою 

сприяння  формуванню і вираженню 

політичної волі громадян, бере участь 

у виборах та інших політичних 

заходах 

 

 Об'єднанням громадян є добровільне громадське 

формування, створене на основі єдності інтересів для  

спільної  реалізації громадянами своїх прав і свобод 

 Право громадян на 
свободу об'єднання у політичні 
партії для здійснення і захисту 
своїх прав і свобод та 
задоволення політичних, 
економічних, соціальних, 
культурних та інших інтересів 
визначається і гарантується 
Конституцією України. 

Встановлення обмежень 
цього права допускається 
відповідно до Конституції 
України в інтересах 
національної безпеки та 
громадського порядку, охорони 

здоров'я населення або захисту 
прав і свобод інших людей, а 
також в інших випадках, 
передбачених Конституцією 

України ч. І, ІІ ст. 1 Закону 
України «Про політичні партії в 
Україні». 
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Одними з напоширеніших обєднань громадян як суб’єктів соціальної 
політики є профспілки. В Україні це найбільша громадська організація, яка 
об’єднує велику кількість людей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основні напрямки і пріоритети здійснення соціальної політики 

України в сучасних умовах: 

 

1. Соціальна політика, спрямована на створення умов для 

реалізації соціального потенціалу людини, включає такі основні 
напрямки: 

 

1. Розширення, 

поглиблення 

суспільного поля для 

реалізації творчого 

потенціалу людини 

Розширення, поглиблення суспільного поля для 
реалізації творчого соціального потенціалу людини, 

свободи вибору нею форм і способів самореалізації у 
сфері соціального буття, збагачення змісту й напрямів 
альтернативної діяльності у процесі соціального 
суспільного розвитку. 

 

2. Досягнення в 

суспільстві 

соціальної згоди 

Досягнення в суспільстві національної злагоди в 
процесі суспільного розвитку на основі сталих 
процесів соціальної структурованості, соціального 
миру та співробітництва, соціального партнерства як 

 

 Професійна спілка (профспілка) –  добровільна 

неприбуткова громадська організація, що об'єднує 
громадян, пов’язаних спільними інтересами за родом їх 

професійної  (трудової)  діяльності (навчання) 

 Професійні спілки створюються з метою 

здійснення представництва та захисту трудових, 

соціально-економічних прав та інтересів  членів  

профспілки.  

Діяльність профспілок будується на  

принципах  законності  та гласності.  Інформація 

щодо їх статутних і програмних документів є 
загальнодоступною (Ст. 2 Закону України «Про 

професійні спілки, їх права та гарантії діяльності») 
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різних класів, соціальних груп, прошарків 
суспільства, так і суб’єктів соціального регулювання, 
ринкового господарства. 

 

3. Утвердження 

в суспільстві 

соціальної 

справедливості. 

Утвердження в суспільстві соціальної 
справедливості як важливої суспільної цінності, без 
здійснення якої неможливий повноцінний соціальний 

та економічний розвиток суспільства, так і суб’єктів 
соціального регулювання, ринкового господарства. 

 

4. Формування в 

суспільстві нової 

соціальної культури. 

Формування в суспільстві нової соціальної 
культури, яка ґрунтувалася б на новій парадигмі 
базисних морально-етичних, соціальних цінностей, 

знань, переконань, світоглядних орієнтацій. 

 

2. Соціальна політика щодо формування соціальної безпеки 

людини і суспільства включає такі основні напрями: 

• Створення умов для підвищення соціально-економічної 

активності населення: 

Передбачає: 
- застосування сучасних мотиваційних і стимулюючих механізмів 

високопродуктивної праці 
- створення умов для забезпечення достатнього життєвого рівня 

кожної людини 

- упровадження гнучкої, динамічної системи оплати праці 
- формування динамічної, гнучної системи соціального захисту. 
• Реформування системи соціального страхування. 

Передбачає: 
- розробку і впровадження у практику нової моделі соціального 

страхування за всіма видами загальнообов’язкового державного соціального 
страхування 

- реформування системи пенсійного забезпечення. 
• Реформування системи соціальної допомоги. 

Передбачає розвиток адресної допомоги. 

• Здійснення соціальної підтримки сім’ї, жінок, дітей, молоді. 

Передбачається на основі активних форм підтримки сімї, жінок, дітей 

та молоді. 
• Здійснення соціального захисту громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи. 

Передбачає створення належних умов їхнього життєзабезпечення, 
надійної системи державних соціальних гарантій для всіх категорій 

постраждалих осіб. 
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• Створення умов розвитку меценатства, благодійництва як 

важливого засобу інвестування соціальної сфери. 

Передбачає сприяння благодійництву через удосконалення законів 
України «Про благодійництво та благодійну діяльність» і «Про 
оподаткування прибутку підприємств». 

• Глибока структурна реформа державної житлової політики. 

Передбачає створення умов для розширення, стимлювання і 
децентралізації житлового будівництва в різних формах за рахунок різних 

джерел фінансування. 
• Реформування системи охорони здоров’я населення. 

Передбачає забезпечення доступності медичної та медико-санітарної 
допомоги, санітарно-епідеміологічного добробуту населення. 

• Захист громадян як споживачів. 

Передбачає здійснення постійного та ефективного державного 
контролю за дотиманням законодавства про захист прав споживачів. 

 

3. Соціальна політика як чинник розвитку суспільних, соціальних 
відносин включає такі основні напрями: 

 

1. Розвиток 

соціально-ринкових 

відносин 

Економічна свобода ринку сприятиме посиленню 

соціальної безпеки людини й суспільства, соціальної 
захищеності особистості, її незалежності від держави 

 

2. Розвиток 

соціально-класових 

відносин 

Відбувається на основі становлення різноманітних 
елементів соціально-класової структури суспільства і 
формування потужного середнього класу, створення 
умов для функціонування динамічних процесів 
соціальної мобільності. 

 

 

 

 

 

 

 
 

3. Розвиток соціально-трудових 

відносин: 

- ринку праці та зайнятості 
населення; 
- регулювання міграційних 
прцесів; 
- здійснення захисту трудових 

Відбувається з метою підвищення 
ефективності використання трудового 
потенціалу, забезпечення 
продуктивної зайнятості, зниження 
рівня прихованого безробіття, 
створення нових і ефективне 
використання наявних робочих місць, 

    Соціальна мобільність (переміщення) – перехід індивіда або 

соціального об'єкта з однієї соціальної групи в іншу, яка розташована на 

одному й тому ж рівні (горизонтальна) 

Соціальна мобільність – відносини, які виникають при переміщенні інди-

віда або соціального об'єкта з однієї соціальної верстви в іншу (вертикальна) 
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прав громадян; 

- реалізація соціальної політики 

в галузі охорони здоров'я; 
- розвиток відносин соціального 
партнерства 

здійснення політики ефективної 
підтримки само зайнятості населення, 
підвищення його територіальної 
мобільності 

 

Варіанти практичного вивчення матеріалу 
 

Вивчення цього параграфу можна розпочати у формі вступного слова 
тренера або роботи в групах, що полягатиме в ознайомленні з основними 

термінами. 

 
4. Вступне слово тренера. Пояснення основних термінів «політика», 

«управління», «соціальна політика», «соціальні відносини», «соціальний 

захист», «чкість життя» та інші. 
 

5. Робота в групах (кількість груп – довільна). «З’ясування основних 
термінів». 

Необхідне забезпечення: 
роздаткові матеріали (1. терміни; 

2. їх значення) для кожної з груп – 

для їх виготовлення тренер може 

використати теоретичний 

матеріал підрозділу.  

Завдання: Знайти відповідні 

значення для кожного з термінів. 

Тривалість роботи: 6 хв. (Можна організувати роботу на швидкість:  яка з 

груп впорається з завданням першою (можна передбачити  заохочувальний 

приз). 

Очікувані результати: Після закінчення роботи учасники зможуть 

усвідомити основні поняття в сфері соціальної політики. 

 

6. Робота з текстом (4 групи): «Соціальний захист в Конституції 
України». 

Необхідне забезпечення: роздаткові матеріали (примірники 

Конституції України – по 1 на кожну групу. папір, ручки, фліп-чарт для 

тренера, який узагальнить та підсумує роботу груп. 

Тривалість роботи: 25 хв. (з них – тривалість ознайомлення з текстом 

Конституції – 12 хв., тривалість презентацій кожної з груп перед 

аудиторією 2 хв., тривалість підсумкової роботи тренера – 5 хв. ). 

 
Увага! 

Для цієї роботи кількість груп може 
залежати від кількості термінів, 
запропонованих для ознайомлення (по 
одному для кожної групи, однакова 
кількість для всіх та ін.) або від кількості 
учасників 
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Завдання: Ознайомитися із розділом ІІ Конституції України: «Права, 

свободи та обов’язки людини і громадянина», знайти в ньому по дві норми, 

які стосуються соціального захисту; 

Обрати доповідача, який представить результати роботи у групі 

аудиторії. 

Робота тренера: після завершення роботи в групах, тренер повинен 

виписати всі номери статей Конституції України, що, на погляд учасників, 

містять норми, які стосуються соціального захисту, на окремому аркуші 

паперу (фліп-чарті) та вказати, які з них вказані вірно, які невірно та 

доповнити перелік. 

Очікувані результати: Після закінчення роботи учасники зможуть: 

усвідомити значення норм Конституції України, які стосуються соціального 

захисту та здійснювати в подальшому аналіз і порівняння вказаних норм з 

європейськими стандартами, зокрема в сфері соціальної політики. 

 

7. «Мозковий штурм»: «Основні напрямки здійснення соціальної 
політики України в сучасних умовах». 

Учасникам тренінгу пропонується 

методом використання творчого підходу 

та подання нових ідей визначити, якими 

мають бути основні напрямки здійснення 

соціальної політики в сучасних умовах. 

Тренер повинен систематизувати та проаналізувати всі пропозиції 

учасників та доповнити їх (за необхідності). 

 

 
Увага! 

Повинні враховуватись всі ідеї, 
заохочуватись – всі учасники. 
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2.2. ОГЛЯД ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ЯК ОДНОГО З 
ІНСТРУМЕНТІВ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ 

 

Теоретичний матеріал 
 

Одне з завдань соціальної політики – регулювання ринку праці та 
зайнятості населення, а також інших видів соціально-трудових відносин. 

Способом, за допомогою якого рішенням держави надається обов’язкового 

значення, є прийняття нормативно-правового акту (акту законодавства). 
Здійснюючи регулювання суспільних відносин в сфері праці держава, в особі 
уповноважених органів, приймає нормативно-правові акти, які називають 
джерелами трудового права. 

 

 

 

 

 
Схема 12. Складові законодавства про працю України 

 

Законодавство про працю України 
Чинний КЗпП не містить терміну «трудове законодавство», але в 

багатьох його статтях вказується на регулювання трудових і інших, тісно 
пов’язаних з ними, відносин саме законодавством чи законом. 

У ст. 8 КЗпП вказано, що трудові відносини громадян України, які 
працюють за її межами, а також трудові відносини іноземних громадян, які 
працюють на підприємствах, в установах, організаціях України, регулюються 
законодавством держави, де здійснено працевлаштування працівника, та 
міжнародними договорами України. 

Варто врахувати: якщо міжнародним договором або міжнародною 

угодою, в яких бере участь Україна, встановлено інші правила, ніж ті, що їх 
містить законодавство України про працю, то застосовуються правила 
міжнародного договору або міжнародної угоди. 

Для трудового права важливе значення мають конвенції МОП, які 
визначають зміст правових інститутів законодавства про працю, і Декларації 

Законодавство про 
працю складається з: 

 

 

КЗпП України 

Інших актів законодавства 
України, прийнятих відповідно 

до КЗпП 

Згідно зі ст. 4 Кодексу законів про працю України (КЗпП) законодавство 
про працю складається з КЗпП та інших актів законодавства України, прийнятих 
відповідно до нього 
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МОП щодо принципів і прав у сфері праці та інші міжнародно-правові 
документи у сфері регулювання умов праці, а також Рекомендації МОП (див. 
параграф 4.1 посібника). 

Договорами у сфері регулювання трудових і тісно пов’язаних з ними 

відносин є також міжнародні договори України (двосторонні та 
багатосторонні). 

Джерелами трудового права є й акти локального формотворення 
працівників і роботодавців. Джерелами права в організації — колективний 

договір та інші локальні акти й соціально-партнерські угоди. 

Таким чином, джерела трудового права — це нормативно-правові акти: 

КЗпП, закони України, міжнародні договори України, міжнародні угоди та 
інші акти законодавства України, прийняті відповідно до Конституції 
України, КЗпП, які регулюють трудові та інші тісно пов’язані з ними 

відносини у сфері застосування праці. 

 

Джерело трудового права — це офіційний акт нормотворчості 
держави або прийнятий з її дозволу; ним встановлюються, змінюються 

або скасовуються правові норми, що регулюють відносини, які 
регулюються трудовим правом. 

 
Трудові відносини як предмет трудового права мають такі ознаки: 

 

 
 

Схема 13. Ознаки трудових відносин 

Трудові відносини — це відносини працівника і роботодавця, що виникають у 
зв’язку з використанням несамостійної праці в загальному процесі організації праці. 

Учасники (суб’єкти) трудових відносин — працівник і роботодавець 
(власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи 

фізична особа), які свої взаємовідносини будують, як правило, на договірній основі 
 

Нормативно-правовий акт — це офіційний документ, в якому містяться 
юридичні норми 

Працівник входить до того чи 

іншого трудового колективу 

Зміст трудових відносин 

визначається виконанням роботи 

за договором, відповідно до 
спеціальності, кваліфікації, 

посади працівників 

Входження працівника до трудового 
колективу пов’язано з юридичним 

фактом – укладанням трудового 
договору 

Відносини підпорядкування 
внутрішньому трудовому розпорядку 

тієї чи іншої організації 

ОЗНАКИ ТРУДОВИХ 

ВІДНОСИН 
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Трудові відносини побудовані на угоді між працівником і роботодавцем 

про виконання працівником за оплату певної роботи, що потребує того чи 

іншого фаху, кваліфікації або посади, на підпорядкуванні працівника 
правилам внутрішнього трудового розпорядку, якщо роботодавець 
забезпечує умови праці, передбачені трудовим законодавством, колективним 

договором, угодами, трудовим договором. 

 

 
Схема 14. Структура джерел трудового права 

 

Таблиця 3. 

Основні джерела трудового права України. 

№ Назва 

1 Конституція України, зокрема ст.ст. 33, 43, 44, 45 

2 Кодекс законів про працю України (в дії з 1 червня 1972 р.) 

Про зайнятість 3 Інші закони 

 Про охорону праці 

Джерела трудового права за 
юридичною силою 

 

Конституція України 
Міжнародно-правові 

документи 

Підзаконні нормативно – 

правові акти України 

Закони України 

Конституційні 

Кодифіковані 

Функціональні 

Звичайні 

КЗпП України 

Комплексні 
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Про оплату праці 
Про професійні спілки, їх права та гарантії їх діяльності 
Про колективні договори і угоди 

Про порядок вирішення колективних трудових спорів 
Про організації роботодавців 
Про зайнятість 
Про відпустки 

Інші  
Постанова Кабінету Міністрів України від 19 квітня 2006 р. 
№ 542 

«Деякі питання оплати праці керівників підприємств, заснованих 
на державній, комунальній власності, та об’єднань державних 
підприємств» 

Постанова Кабінету Міністрів України вiд 17.11.1997 р. № 1290 

«Про затвердження Списків виробництв, робіт, цехів, професій і 
посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні 
додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими 

умовами праці та за особливий характер праці (додаток № 1)» 

Постанова Кабінету Міністрів України вiд 14.04.1997 р.  № 346 

«Про затвердження Порядку надання щорічної основної 
відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним 

працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних 
(педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, 
педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим 

працівникам» 

Постанова Кабінету Міністрів України вiд 23.04.1999 р. № 663 

«Про норми відшкодування витрат на відрядження в межах 
України та за кордон» 

4 Підзаконні 
нормативно-
правові акти 

 

Постанова Державного комітету СРСР з праці та соціальних 
питань вiд 20.07.1984 р. № 213 «Про затвердження типових 
правил внутрішнього трудового розпорядку для робочих і 
службовців підприємств, установ, організацій» 

Інші. 

5 Локальні правові норми (колективні договори, правила внутрішнього трудового 
розпорядку) 

6. Роз’яснення Верховного Суду 
України для однакового 
застосування судами чинного 

законодавства про працю 

 

Постанова Пленуму Верховного Суду 
України вiд 06.11.1992 р. № 9 «Про прак-
тику розгляду судами трудових спорів»; 

Постанова Пленуму Верховного Суду 
України від 10 жовтня 1982 р. № 6 «Про 

практику застосування судами України 

законодавства у справах, пов’язаних з 
порушеннями вимог законодавства про 
охорону праці»; 

Постанова Пленуму Верховного Суду 
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України вiд 24.12.1999 р. № 13 «Про 

практику застосування судами 

законодавства про оплату праці»; 

Постанова Пленуму Верховного Суду 
України  вiд 10.10.1982 р. № 6 «Про судову 
практику в справах, пов’язаних із 
порушеннями вимог законодавства про 
охорону праці» 

 

Серед джерел трудового права особливе місце займає Конституція 

України, прийнята 28 червня 1996 р. Вона має найвищу юридичну силу. 
Норми Конституції є нормами прямої дії. 

Чинні міжнародні договори та угоди у сфері праці, ратифіковані 
Верховною Радою України, – це частина національного законодавства 
України і складова її правової системи. 

Наступним джерелом трудового права, за юридичною ієрархією, є 
закони України. Закони та інші нормативно-правові акти ухвалюються на 
основі Конституції України і повинні відповідати їй (ст. 8 Конституції 
України). 

Закони про працю можуть бути кодифіковані, наприклад КЗпП, і 
поточні щодо окремих інститутів трудового права. 

Важливим джерелом трудового права є Кодекс законів про працю 

України (надалі Кодекс, КЗпП). 

 
Джерелом трудового права є також і підзаконні нормативно-правові 

акти, які регулюють трудові та тісно пов’язані з ними відносини.  

Джерела трудового права як правило класифікують на закони, 

підзаконні акти, локальні правові акти й практику застосування чинного 
законодавства про працю. 

 

 
 

Схема 15.Джерела трудового права 

Кодекс є кодифікованим джерелом трудового права України і визначає правові 
засади й гарантії здійснення громадянами України права розпоряджатися своїми 

здібностями до продуктивної і творчої праці, регулює суспільні відносини, що 
входять у предмет трудового права. Чинний Кодекс прийнятий 10 грудня 1971 р., 
його введено в дію 1 червня 1972 р. Відтоді до нього вносилися численні зміни і 
доповнення стосовно важливих питань правового регулювання праці 

Закони 

Локальні правові акти 

Підзаконні акти 

Практика застосування чинного 
законодавства про працю 

ДЖЕРЕЛА ТРУДОВОГО ПРАВА 
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Підзаконні нормативно-правові акти, які приймаються центральними і 

місцевими органами державної виконавчої влади, органами місцевого 
самоврядування, що регулюють суспільні відносини в сфері застосування 
праці, також мають певну ієрархію. 

 

 
 

Схема 16. Види підзаконних нормативно-правових актів за формою. 

 

Локальні норми трудового права в Україні – правила 

загальнообов’язкової поведінки, попередньо санкціоновані державою і 
прийняті в установленому законом порядку безпосередньо на 

підприємстві, в установі, організації, й такі що діють в їхніх межах. 
Основними локальними документами, які регулюють трудові й тісно 

пов’язані з ними відносини, є: колективний договір та правила внутрішнього 
трудового розпорядку. 

Важливе значення для практики застосування чинного законодавства 
про працю мають роз’яснення Верховного Суду України. 

Елементи порушень трудових прав громадян: 

� незаконні звільнення працівників 
� невчасна виплата заробітної плати 

� надання працюючим вимушених неоплачуваних відпусток 
� не оформлення трудових відносин відповідно до законодавства 

(найчастіше, на підприємствах недержавної форми власності): прийняття на 
роботу без укладення трудового договору та оформлення трудової книжки;  

� звільнення за власним бажанням за умови відпрацювання певного 

терміну перед звільненням, продовження терміну попередження при 

звільненні, матеріальні санкції при звільненні з ініціативи працівника 
� можливість вільного переведення і переміщення працівника без його 

згоди 

Підзаконні нормативно-

правові акти 

 

Укази 

розпорядження 
Президента 
України 

Декрети постанови, 

розпорядження 
Кабінету Міністрів 

України 

Нормативні акти 

міністерств, 
відомств, 

держкомітетів 

 

Нормативні акти 

місцевих органів 
влади та 

самоврядування 

 

Нормативні 
акти 

соціального 

партнерства 

Правила Інструкції Положення Накази 
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� нарахування явно заниженої заробітної плати для зменшення податків 
підприємства 

� змушення працівників під страхом звільнення до заміни безстрокових 
договорів строковими або укладення контрактів під час прийому на роботу з 
будь-якими категоріями та ін. 

Проблеми, що існують у сфері трудового права України, спонукають до 

реформування зазначеної сфери. 

Серед передумов пошуку нових моделей у розв’язанні загальних 

проблем трудового законодавства України та наближення до європейських 
стандартів, визначають: 

� проблему гармонізації трудового законодавства України з 
міжнародним правом 

� глобалізацію світового господарства 
� уніфікацію національних економік 
� потенційну взаємовигідність співпраці між державами 

� активні міграційні процеси 

� тенденцію до спільного розуміння різними державами змісту й обсягу 
соціальних прав людини та ін. 

Однією з найзагальніших тенденцій розвитку зарубіжного трудового 
права є тенденція до конвергенції (зближення), до єдності й одноманітності в 
регулюванні найважливіших компонентів трудових відносин у всесвітньому 
масштабі.  

Процес конвергенції може бути успішним за дотримання умов:  
� збереження усього кращого у вітчизняному законодавстві 
� перенесення кращих моделей, ідей, принципів із зарубіжного 

законодавства (серед них – положення про соціальний захист працівників,  
досягнення соціальної згоди в сфері трудових відносин між роботодавцями і 
працівниками на всіх рівнях – виробничому, галузевому, державному  та ін.) 

� врахування особливостей національної правової системи.  
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Варіанти практичного вивчення матеріалу 
 

1. Аналіз ситуативних моделей (в групах): «Прийом на роботу» (1 етап). 

Необхідне забезпечення: роздаткові матеріали – варіанти оголошень 

про прийняття на роботу (взяті з друкованих та електронних засобів 

масової інформації); слайд з текстом ст. 22 Кодексу законів про працю 

України, папір, ручки.  

Завдання: 0знайомитись з 

запропонованими оголошеннями та 

проаналізувати їх на предмет 

відповідності нормам ст. 22 

Кодексу законів про працю України. 

Також необхідно пояснити, в чому 

полягає їх відповідність та 

невідповідність; 

Обрати доповідача, який представить результати роботи у групі 

аудиторії. 

 
Стаття 22 КЗпП України 

Будь-яке пряме або непряме обмеження прав чи встановлення прямих або непрямих 
переваг при укладенні, зміні та припиненні трудового договору залежно від походження, 
соціального і майнового стану, расової та національної належності, статі, мови, політичних 
поглядів, релігійних переконань, членства у професійній спілці чи іншому об’єднанні громадян, 
роду і характеру занять, місця проживання не допускається.  

Вимоги щодо віку, рівня освіти, стану здоров’я працівника можуть встановлюватись 
законодавством України. 

 
Зразки текстів оголошень про прийом на роботу 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Увага! 

Для цієї вправи також можна обрати будь-
яку ситуативну модель, що стосується 
трудових правовідносин (наприклад, 
укладення колективного договору, 
охорона праці на підприємстві та ін.) 

 

Гіпермаркет «Вена» оголошує прийом на роботу 
продавців-касирів.  
вимоги – чол., вік від 25 до 35 років, вища освіта та досвід 
роботи не менше 3-х років 

 

Офіс-господарка (кухар в офіс)  
В офісне кафе-кухню компанії (м. Печерськ) потрібна активна, 

аккуратна жінка. Освіта або досвід роботи в громадському харчуванні. Вік 
– до 50 років. Обов’язки: приготування других страв та нарізок для 
співробітників офісу (10 осіб), прибирання на кухні, миття посуду. Графік 
роботи: 11:00 – 16:00 (орієнтовно), понеділок-п’ятниця   

Тел. 596 54 91. Вікторія Вікторівна. 
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Тривалість роботи: 20-25 хв. (5 хв. – ознайомлення з текстом 

оголошення та текстом відповідної статті нормативно-правового акту; 

тривалість презентацій кожної з груп перед аудиторією 2 хв., 10 хв. – 

загальне обговорення). 

Очікувані результати: Після завершення роботи учасники зможуть 

визначати відповідність вимог, що ставляться до претендентів на роботу 

або працівників нормам чинного законодавства. 

 

2. Конверсаторіум (міні-лекція з обговоренням) на тему: «Джерела 
трудового права України» до 15 хв. 

 

3. Аналіз ситуативних моделей (в групах): «Прийом на роботу» (2 етап). 

Додаткові матеріали (до 1 етапу): витяги з джерел міжнародного права 

в сфері праці (антидискримінаційне законодавство).  

Завдання: На основі 

запропонованих під час першого 

етапу оголошень проаналізувати а) 

їх відповідність міжнародним 

стандартам у сфері праці; 

б) порівняти запропоновані норми 

українського та міжнародного законодавства. 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

Відділення держказначейства у Заліщицькому районі 
оголошує конкурс на заміщення вакантних посад: 
головного спеціаліста з комп’ютеризації, 
спеціаліста І-ої категорії відділу бухгалтерського обліку та звітності 
(за строковим договором). 
Вимоги до претендентів:  
для головного спеціаліста з комп’ютеризації – 
·                вища технічно-економічна освіта,  
·                стаж роботи за фахом не менше 3 років,  
·                досконале володіння і знання комп’ютерної техніки,  
·                забезпеченість житлом у Заліщиках.  

 

Філадельфійська декларація (МОП) 
«Всі люди, незалежно від раси, віри чи статі, мають право на здійснення свого 

матеріального добробуту та духовного розвитку в умовах свободи й гідності, економічної 
сталості й однакових можливостей». 

 
Увага! 

Проведення цієї вправи можливе також в 
процесі вивчення розділу ІV. «Адаптація 
трудового законодавства України до 
європейських стандартів». 
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Тривалість роботи: 20-25 хв. (5 хв. – ознайомлення з нормою 

міжнородного права; тривалість презентацій кожної з груп перед 

аудиторією 2 хв., 10 хв. – загальне обговорення). 

Очікувані результати: Після завершення роботи учасники зможуть 

визначати відповідність вимог, що ставляться до претендентів на роботу 

або працівників нормам міжнародного, зокрема європейського 

законодавства, та порівнювати з відповідними нормами в законодавстві 

України. 

Європейська конвенція з прав людини 
(Переклад з англійської мови Є.М.Вишневського) Здійснення прав і свобод, 

викладених в цій Конвенції, гарантується без будь-якої дискримінації за ознакою статі, 
раси, кольору шкіри, мови, релігії, політичних чи інших переконань, національного або 
соціального походження, належності до національних меншин, майнового стану, 
народження або інших обставин. 

Конвенція 111 (МОП) 
Стаття 1. «… «дискримінація» охоплює: 
a) будь-яке розрізнення, недопущення або перевагу, що робиться за ознакою раси, 

кольору шкіри, статі, релігії, політичних переконань, іноземного походження і призводить до 
знищення або порушення рівності можливостей чи поводження в галузі праці та занять; 

b)  будь-яке інше розрізнення, недопущення або перевагу, що призводить до знищення 
або порушення рівності можливостей чи поводження в галузі праці та занять…» … «Будь-
яке розрізнення, недопущення або перевага відносно певної роботи, що ґрунтується на її 
специфічних вимогах, дискримінацією не вважається». 

 

Європейська соціальна хартія 
(переглянута) 

Частина 1. Пункт 20. Усі працівники мають право на рівні можливості та рівне 
ставлення до них у вирішенні питань щодо працевлаштування та професії без дискримінації 
за ознакою статі. 

Пункт 27. Усі особи із сімейними обов’язками, які працюють або бажають працювати, 
мають право робити це без дискримінації та, наскільки це можливо,  таким чином, щоб їхні 
службові обов’язки не суперечили сімейним. 

Стаття 20 
Право на рівні можливості та рівне ставлення у вирішенні питань щодо 

працевлаштування та професії без дискримінації за ознакою статі  
З метою забезпечення ефективного здійснення права на рівні можливості та рівне 

ставлення у вирішенні питань щодо працевлаштування та професії без дискримінації за 
ознакою статі Сторони зобов’язуються визнавати це право і вживати відповідних заходів для 
забезпечення його застосування або для сприяння його застосуванню у таких галузях: 

a) працевлаштування, захист від звільнення та професійна реінтеграція;  
b) професійна орієнтація, підготовка, перепідготовка  та перекваліфікація;  
c) умови працевлаштування і праці, включаючи винагороду;  
d) професійний ріст, включаючи просування по службі. 
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2.3. СОЦІАЛЬНІ СТАНДАРТИ ТА СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ  
В ЧИННОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ 

 

Теоретичний матеріал 
 

Правові засади формування та застосування державних соціальних 
стандартів і нормативів, спрямованих на реалізацію закріплених 
Конституцією України та законами України основних соціальних гарантій, 

визначено Законом України «Про державні соціальні стандарти та державні 
соціальні гарантії», що прийнятий Верховною Радою України 5 жовтня 
2000 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соціальні норми і нормативи – показники необхідного споживання  
продуктів харчування, непродовольчих товарів і послуг та забезпечення 
освітніми, медичними, житлово-комунальними, соціально-культурними 

послугами. 

Нормативи витрат (фінансування) – показники поточних і капітальних 
витрат з бюджетів усіх рівнів на забезпечення задоволення потреб на рівні, 
не нижчому від державних соціальних стандартів і нормативів. 

 
Мета встановлення державних 

соціальних стандартів і нормативів 
 

 

 

 

 

 

 

 Державні соціальні стандарти – встановлені законами, іншими 

нормативно-правовими актами соціальні норми і нормативи або їх 

комплекс, на базі яких визначаються рівні основних державних соціальних 

гарантій 

 Державні соціальні гарантії – встановлені законами мінімальні 
розміри оплати праці, доходів громадян, пенсійного забезпечення, 

соціальної допомоги, розміри інших видів соціальних виплат, встановлені 
законами та іншими нормативно-правовими актами, які забезпечують 

рівень життя не нижчий від прожиткового мінімуму 
 

1.  Визначення механізму реалізації соціальних прав та державних 
соціальних гарантій громадян, визначених Конституцією України 
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На основі соціальних стандартів визначаються розміри основних 
соціальних  гарантій:  мінімальних  розмірів  заробітної  плати та пенсії за 
віком, інших видів соціальних виплат і допомоги. 

Державні соціальні  стандарти  обов’язково  враховуються  при 

розробці програм економічного і соціального розвитку. 
 

Формування державних соціальних стандартів і нормативів 

здійснюється за такими принципами: 

� забезпечення визначеними  Конституцією України соціальних прав та 
державних соціальних гарантій достатнього життєвого рівня для кожного 

� законодавчого встановлення найважливіших державних соціальних 
стандартів і нормативів 

� диференційованого за соціально-демографічними ознаками підходу 
до визначення нормативів 

� наукової обгрунтованості норм споживання та забезпечення 
� соціального партнерства 
� гласності та громадського контролю при їх визначенні та 

застосуванні 
� урахування вимог норм міжнародних договорів України у сфері 

соціального захисту та трудових відносин. 

Базовим державним соціальним стандартом є прожитковий мінімум, 

встановлений законом, на  основі  якого визначаються державні 

соціальні гарантії та стандарти у сферах доходів населення, житлово-

комунального, побутового, соціально-культурного обслуговування, охорони 

здоров’я та освіти. 

 

2. Визначення пріоритетів державної соціальної  політики щодо 
забезпечення потреб людини в матеріальних  благах і послугах та 
фінансових ресурсів для їх реалізації 

3. Визначення та обгрунтування розмірів видатків Державного 
бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим та 
місцевих бюджетів, соціальних фондів на соціальний захист і 
забезпечення населення та утримання соціальної сфери 
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Державні соціальні стандарти у сфері доходів населення 
встановлюються з метою визначення розмірів державних соціальних гарантій  

у сфері оплати праці, виплат за обов’язковим державним соціальним 

страхуванням, права на отримання інших видів соціальних виплат і 
державної соціальної допомоги та їх розмірів, а також визначення 
пріоритетності напрямів державної соціальної політики. 

Крім того, зазначеним законом встановлюються: 
� державні соціальні нормативи у сфері соціального обслуговування; 
� державні соціальні нормативи у сфері житлово-комунального 

обслуговування 
� державні соціальні нормативи у сфері транспортного 

обслуговування та зв’язку 
� державні соціальні нормативи у сфері охорони здоров’я 

(додаток №3) 

� державні соціальні нормативи у сфері забезпечення навчальними 

закладами (додаток № 4) 

� державні соціальні нормативи у сфері обслуговування закладами 

культури 

� державні соціальні нормативи у сфері обслуговування закладами 

фізичної культури та спорту 
� державні соціальні нормативи у сфері побутового обслуговування, 

торгівлі та громадського харчування. 
 

Метою встановлення основних державних соціальних гарантій є 

забезпечення конституційного права громадян на достатній життєвий 

рівень. 

 
мінімальний розмір заробітної плати 

мінімальний розмір пенсії за віком 

неоподатковуваний мінімум доходів громадян 

Основні 
 державні 
 соцальні  
гарантії розміри державної соціальної  допомоги  та  інших  

соціальних виплат 
 

Згідно українського законодавства, основні державні соціальні гарантії, 
які є основним джерелом існування, не можуть бути нижчими від 

прожиткового мінімуму, встановленого законом. 

Варіанти практичного вивчення матеріалу 
 

1. Вступне слово тренера. «Роль та значення законодавчого закріплення 
державних соціальних стандартів та державних соціальних гарантій під час  
здійснення адаптації чинного законодавства України до стандартів ЄС» (до 3 

хв.). 
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2. Самостійна робота з нормативно-правовими актами.  

Необхідні матеріали: примірники Закону України «Про державні 

соціальні стандарти та державні соціальні гарантії» (по одному на 

кожного учасника тренінгу), ручки, папір.  

Завдання: Ознайомитися з державними соціальними стандартами та 

державними соціальними гарантіями, що містяться в тексті розданого 

Закону. 

Тривалість самостійної роботи: 10 хв.  

Обговорення у групі 5-7 хв. 

 

3. Робота в групах (4 групи): «Виконання соціальних гарантій, 

встановлених чинним законодавством». 

Необхідні матеріали: ватман, 

маркери, фліп-чарт, папір, ручки.  

Завдання: шляхом короткого 

«мозкового штурму» скласти 

список основних соціальних 

гарантій, виконання яких є 

найбільш складним для органів 

влади та місцевого самоврядування 

у вашій місцевості (місті, селищі, 

селі); 

Визначити основні проблеми (2-3), що призводять до вказаних 

складнощів та запропонуйте шляхи їх вирішення; 

Назвіть по 1 перевазі та 1 недоліку, які можуть виникнути при усуненні 

складнощів щодо реалізації основних соціальних гарантій в разі вступу 

України до ЄС; 

Обрати доповідача, який представить результати роботи у групі 

аудиторії. 

Тривалість роботи: 30 хв. (20 хв. – робота в групах; тривалість 

презентацій кожної з груп перед аудиторією – 2 хв.). 

Очікувані результати: Після завершення роботи учасники зможуть:  

� співвідносити норми Закону з конктетною ситуацією на місцях;  

� передбачити можливі зміни в разі вступу України до ЄС. 

 

4. Рольова гра до теми «Звернення громадян з соціальних питань». 

Необхідні матеріали: роздатковий матеріал (опис  ситуації) – кожній групі; 

картки з назвами ролей, папір, ручки.  

Учасники рольової гри:  

1. суб’єкт звернення (в запропонованій ситуації громадянка Н.); 

2. 4 групи: 

 
Увага! 

Проведення цієї роботи є можливим лише 
після ознайомлення учасників семінару з 
державними соціальними стандартами та 
державними соціальними  гарантіями, що 
закріплені в Законі України «Про державні 
соціальні стандарти та державні соціальні 
гарантії». 
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група сільського голови А; 

група сільського голови Б; 

група сільського голови В; 

група експертів. 

Завдання: Необхідно обіграти ситуацію 

та накреслити шляхи її вирішення, 

тобто дати відповідь суб’єкту 

звернення. При цьому для аналізу 

вказаної ситуації пропонується 

врахувати наступне
25

: 

1.З’ясування суті проблеми: 

� Врегулювання ситуації чинним 

законодавством;  

� Масштаб проблеми (час, сфера, 

соціальні групи з подібною проблемою).  

� Новизна (нова, передбачена чи 

повторна).  

2. Варіанти рішень. 

3. Оцінка вигід і витрат, необхідних для вирішення проблеми. 

4. Рейтинг варіантів рішень та обрання остаточного варіанту. 

В кожній з груп необхідно обрати доповідача, який представить 

аудиторії напрацьовані шляхи вирішення ситуації.  

 

Приклад ситуації 

 
Телефонний дзвінок до голови міської ради на «гарячій» лінії 

Громадянка Н. звернулася з таким категоричним запитанням: «Шановний пане голово, я 
живу з двома доньками, одна з яких навчається в школі, інша – в інституті, працюю медичною 
сестрою. Отримую мінімальну заробітну плату. Як можно прожити на ці гроші? Можливо я чогось не 
знаю, ви влада, ви встановили такий розмір мінімальної заробітної плати, то ви мені і поясніть, як 
саме я маю правильно жити на ці кошти, при цьому утримуючи 2-х дітей? 

 
Тривалість гри: 40 хв. (з них – тривалість підготовки 25 хв. 

(ознайомлення з ситуацією та обговорення), тривалість презентацій з 

вирішення ситуації кожної з груп перед аудиторією та експертами до 5 хв. ) 

Очікувані результати: Після завершення роботи учасники зможуть: 

� відтворювати проблемні ситуації в дії та знаходити 

варіанти рішень; 

� виробити вміння аналізувати прийняті рішення, зокрема 

у сфері соціальної політики. 

Підбиття підсумків гри: може відбуватися після виступів експертів у 

формі колективного обговорення:  

                                         
25 Тертичка В. Державна політика: аналіз та здійснення в Україні. – К.: Вид-во Соломії Павличко „Основи”, 

2002. – 750 с. 

 
Увага! 

Тренеру варто наголосити, що цю 

технологію аналізу проблемної 
ситуації можна використовувати і під 
час вирішення реальних ситуацій при 

прийнятті керівником рішень 

 
Увага! 

Для рольової гри також можна обрати 

будь-яке іншу проблему у сфері 
соціального захисту, яку, наприклад, 
може зможе змоделювати 

безпосередньо суб’єкт звернення (для 
чого йому додатково необхідно 
виділити час). 
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1. складнощів під час підготовки та ходу гри (брак інформації, 

відсутність необхідних знань та ін.);  

2. достатності законодавчого забезпечення для результативного 

виконання органами наданих ним повноважень у сфері соціальної політики. 
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РОЗДІЛ ІІІ. 
СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ  

В КОНТЕКСТІ АДАПТАЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ 

УКРАЇНИ ДО СТАНДАРТІВ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 

 

3.1. ОСНОВНІ МОДЕЛІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ 
Теоретичний матеріал 

 

В ЄС домінує чотири основні моделі соціального захисту: 
1. Континентальна 
2. Англосаксонська 
3. Скандинавська 
4. Південноєвропейська. 

 

1. Континентальна модель – бісмарківська: Німеччина.  
Встановлює жорсткий зв'язок між рівнем соціального захисту і 

тривалістю професійної діяльності.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основні принципи цієї моделі присутні також в Австрії, країнах 
Бенілюксу.  

Один із базових її принципів – професійна солідарність. 

Передбачає: 
� існування страхових фондів; 
� управління страховими фондами на паритетних засадах найманими 

працівниками та підприємцями; 

� акумулювання фондами соціальних відрахувань із заробітної плати, 

в контексті яких здійснюються страхові виплати. 

В основі бісмарківської моделі – принцип комутативної 
справедливості: страхові відрахування визначаються страховими внесками.  

 

Головні принципи цієї моделі закладені в Німеччині наприкінці 
ХІХ ст. канцлером О.Бісмарком, який підготував оcнови 

прогресивного для того часу соціального законодавства, що слугувало 
зразком для інших індустріальних держав. Саме тоді були створені  

три галузі соціального страхування: 
• страхування в разі старості та інвалідності 
• в разі хвороби 

• від нещасних випадків на виробництві 
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В системі соціального захисту Німеччини центральне місце займає 
соціальне страхування. 

 

Соціальне страхування в Німеччині 

Обов’язкове Приватне 
� Медичне і пенсійне страхування 
� Страхування з інвалідності 
� З безробіття Н

ап
ря
м
ки

 

ст
ра
ху
ва
н
н
я 

� Від нещасних випадків 
 

Основні принципи континентальної системи соціального захисту: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система соціального захисту в Німеччині діє за принципом 

самоуправління: установи соціального страхування наділені правовою, 

фінансовою і організаційною незалежністю від інститутів державного 
управління.  

Принцип 

справедливості 
 

Крім правила еквівалентності, 
принцип соціального страхування 
включає також елементи солідарного 
перерозподілу. Вносячи певну 
частину заробітної плати у фонд 

страхування, людина має право на 
отримання коштів, об’єм яких 
відповідає розміру минулої заробітної 
плати 

Соціальна допомога здійснюється 
незалежно від зроблених раніше 
внесків і надається на інших 
підставах, фінансується за рахунок 
додаткових надходжень до бюджету. 
 

Соціальну допомогу може отримати 

кожен, хто потребує її в необхідному 
для нього обсязі, якщо у цієї особи 

немає можливості самостійно вийти 

із тяжкого стану 
 

Принцип 

забезпечення 

Принцип 

допомоги 
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2. Англосаксонська модель: Великобританія. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основоположним принципом цієї моделі є принцип розподільчої 
справедливості (будь-яка людина незалежно від її належності до активного 
населення має невід’ємне право на мінімальний соціальний захист; 
залежність соціальних виплат від попередніх відрахувань суперечить ідеї 
рівності людей). 

 

Британська система соціального захисту має такі особливості: 

• відсутність в її рамках спеціальних, організаційно оформлених 
інститутів, що займаються страхуванням конкретних видів соціальних 
ризиків. Всі програми соціального страхування створюють єдину систему 

• велика роль в забезпеченні соціальними послугами державних 
установ та їх тісний зв’язок з приватними страховими програмами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В основу цієї моделі було покладено концепцію англійського економіста 
У.Беверіджа, представлену уряду в 1942 р. Її принципи: 

� всезагальності (універсальності) соцзахисту – розповсюдження на 
всіх, хто його потребує 
� одноманітності та уніфікації соціальних послуг (однаковість 
розмірів пенсій та допомог і умов їх надання) 

Британська система соціального 

захисту 

Національна система охорони 

здоров’я: 

Надає послуги: 

• всім громадянам (крім допомоги 

з тимчасової непрацездатності) 
• іноземцям, які тривалий час 
проживають на території Англії 
 

Національне соціальне 
страхування: 

• програми пенсійного забезпечення 
• забезпечення з інвалідності 
• страхування від нещасних випадків 
на виробництві 
• підтримка материнства 
• соціальна допомога, а також 

страхування з тимчасового безробіття 
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Структура системи соціального захисту Великобританії визначається 
розподілом цієї системи на охорону здоров’я та власне соціальний захист. 
Перша фінансується з державного бюджету, другий – за рахунок страхових 
внесків найманих працівників і підприємців. Характерною особливістю цієї 
системи соціального захисту є те, що вона не передбачає існування окремих 
страхових внесків, призначених для конкретних соціальних програм. 

Англосаксонська модель соціального захисту використовується 
Великобританією та Ірландією. 

 

3. Скандинавська модель: Швеція. 
Характерна для Данії, Швеції, Фінляндії.  
 

Характерні риси моделі: 
•  в цій системі соціальні послуги визначають громадянські права, а всі 

громадяни мають право на рівне соціальне забезпечення, що фінансується за 
рахунок податків; 

•  соціальний захист розуміється як законне право; виключення: 
страхування з безробіття, що виділяється із системи державного соціального 
захисту і засновується на принципі добровільності; 

•  забезпечує широке охоплення ризиків і життєвих ситуацій, що 
потребують підтримки. 

 

4. Південноєвропейська модель: Італія. 
Італія, Іспанія, Греція та Португалія представляють південно-

європейську або рудиментарну модель соціального захисту. Як правило, 
рівень соціального забезпечення в цій моделі є відносно низьким, а сам він 

стосується сфери піклування родичів та сімей.  

Основні проблеми соціального захисту Італії: 
• відмінності в доходах населення північних і південних регіонів; 
• асиметрична структура соціальних витрат (середній розмір пенсії 

в Італії в середині 90-х рр. ХХ ст. був серед найвищих в Європі (після 
Франції та Нідерландів); 

• несприятливий демографічний розвиток в країні: середній 

показник народжуваності – один із найнижчих в Європі; 
• високий рівень державної заборгованості. 

 

 

 

 

 

Нова ера в італійській соціальній політиці розпочалася в 1992 р., коли 

уряд розробив програму реформи в сфері соціального страхування. 
Головним завданням уряду в соціальній сфері в середині 90-х рр. була 
консолідація соціального бюджету. Необхідність економії зумовлювалася 
перш за все подальшою інтеграцією Італії до ЄС 
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Цілі реформ італійського уряду: 
1. Досягнення справедливої системи соціального захисту 
2. Уніфікація умов для розрахунку пенсій в різних галузях 

3. Перехід до активного діалогу між урядом, профспілками і спілками 

роботодавців26
. 

 
Варіанти практичного вивчення матеріалу 

 
1.Міні-лекція-презентація (до 20 хв.) на тему: «Основні моделі 

соціального захисту в Європейському Союзі». При цьому бажаним є показ 

слайдів з зазначеної тематики. 

 
2. Робота з текстом (4 групи учасників – за кількостю запропонованих 

моделей): «Моделі соціального захисту: Україна – ЄС». 

Необхідне забезпечення: роздатковий матеріал – короткий опис 

моделей соціального захисту в Європейському Союзі (по одній з моделей для 

кожної з груп), ватман, маркери, фліп-чарт, папір, ручки.  

Завдання: порівняти надану модель соціального захисту в країнах 

Європейського Союзу з українською моделлю соціального захисту; визначити 

риси подібності та відмінності.  

Обрати доповідача, який представить результати роботи у групі 

аудиторії. 

Тривалість роботи: до 20 хв. (10 хв. – робота в групах; тривалість 

презентацій кожної з груп перед аудиторією – 2 хв.). 

Очікувані результати: Після закінчення роботи учасники зможуть:  

� дати характеристику основних моделей соціального захисту в 

Європейському Союзі; 

� визначити недоліки та переваги існуючої в України моделі 

соціального захисту у порівнянні з європейськими.  

 

3. Робота в групах (кількість груп – довільна): «Адаптація до 
європейських стандартів елементів української системи соціальної 
політики». 

Необхідні матеріали: ватман, маркери, фліп-чарт, папір, ручки.  

Завдання: скласти список 

основних елементів української 

системи соціальної політики; 

визначити, які з них 

потребують удосконалення та 

ниближення до європейських 

стандартів. 

                                         
26

 Політика європейської інтеграції / Під ред. д.ф.н., проф. В.Г.Воронкової. — К.: Професіонал, 2007. 

 
Увага! 

Це завдання може виконуватися лише за 
умови попереднього проведення роботи в 
групах «Моделі соціального захисту: 
Україна – ЄС». 
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Обрати доповідача, який представить результати роботи у групі 

аудиторії. 

Тривалість роботи: до 20 хв. (10 хв. – робота в групах; тривалість 

презентацій кожної з груп перед аудиторією 2 хв.). 

Очікувані результати: Після завершення роботи учасники зможуть:  

� орієнтуватися в існуючій системі  української соціальної 

політики;  

� визначати елементи, які потребують удосконалення та 

наближення до європейських стандартів.  
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3.2. ЄВРОПЕЙСЬКІ СТАНДАРТИ В ГАЛУЗІ 
 СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ТА ЇХ ВПРОВАДЖЕННЯ 

 В УКРАЇНСЬКЕ ЗАКОНОДАВСТВО 

 
Теоретичний матеріал 

 
Європейські стандарти в сфері соціального захисту – стандарти щодо 

соціального забезпечення, закріплені міжнародно-правовими актами 

інституцій ЄС та країн-членів Європейського Союзу.  
Вони повинні братися до уваги під час ухвалення нових законодавчих 

актів в Україні у сфері соціального захисту. 
Сьогодні проблема впровадження міжнародних стандартів набула для 

України практичного значення. Передусім це зумовлено підготовкою 

проекту нового Трудового кодексу України, який має відповідати 

загальновизнаним міжнародним співтовариством правам і принципам у 
галузі праці, зокрема конвенціям і рекомендаціям Міжнародної організації 
праці. Окрім того, ратифікація Європейської конвенції про захист прав 
людини і основних свобод та визнання Україною на своїй території 
юрисдикції Європейського суду з прав людини в усіх питаннях, що 
стосуються тлумачення і застосування Конвенції, висунули нагальну 
проблему безпосереднього застосування Конвенції судами загальної 
юрисдикції, іншими суб’єктами в державі.  

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

Міжнародно-правове регулювання відносин у сфері соціального захисту 
здійснює вплив на розвиток національного законодавства.  

Виділяють кілька способів впливу міжнародних норм на внутрішнє 
законодавство:  

� пряме застосування міжнародних актів після їх ратифікації 

Стандарт – норма, зразок, мірило 

Міжнародний стандарт – стандарт, 
прийнятий міжнародною організацією із 
стандартизації 

Європейський стандарт – норма, що 
прийнята за основу інституціями 

Європейського Союзу та застосовується в 
праві країн-членів ЄС 
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� включення міжнародних норм у текст законів; реалізація положень 
ратифікованих або нератифікованих актів за допомогою 

внутрішнього законодавства. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Група регіональних актів має особливе значення для України з огляду на 
європейський стратегічний курс держави. Водночас важливим є врахування у 
національному законодавстві стандартів, встановлених міжнародними 

установами, що мають всесвітнє значення — ООН і МОП. 

 

 

 

 

 

 

 

 

У Законі України «Про міжнародні 

договори України» від 29 червня 2004 p. 

№ 1906-IV встановлено: «Якщо міжнародним 

договором України, який набрав чинності в 
установленому порядку, встановлено інші 
правила, ніж ті, що передбачені у відповідному акті законодавства України, 

то застосовуються правила міжнародного договору». 

 

Адаптація соціальної політики України полягає в реформуванні 
систем страхування, охорони праці, здоров’я, пенсійного забезпечення, 
політики зайнятості та інших галузей соціальної політики відповідно до 
стандартів ЄС і поступовому досягненні загальноєвропейського рівня 
соціального забезпечення і захисту населення.  

Важливе значення у цьому контексті має ратифікація (хоча й часткова) і 
наступна імплементація Україною Європейської соціальної хартії, яка 
містить низку статей щодо загального права на соціальне забезпечення та 
спеціального соціального захисту для окремих категорій населення, а також 

Міжнародно-правові акти, що вміщують 
стандарти соціальних та економічних прав  

всесвітні 
(універсальні) 

регіональні, зокрема 
європейські 

Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права, прийнятий 

Генеральною Асамблеєю ООН на XXI сесії 1966 р. (резолюція 2200 А/ХХІ/ від 
16 грудня 1966 р.), ратифікований УРСР 19 жовтня 1973 р. і, таким чином, став 
частиною національного законодавства і обов’язковим для виконання  
 

Ст. 9. Конституції України. 

Чинні міжнародні договори, згода на 
обов'язковість яких дана Верховною 

Радою, є частиною національного 
законодавства України. 



 77

укладання угод з координації систем соціального забезпечення робітників, 
які мають українське громадянство і працюють на території держав – членів 
ЄС.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зокрема, в сфері соціальної політики були ратифіковані положення щодо 
права: 

� на соціальне забезпечення 
� на соціальну та медичну допомогу 
� кожної людини користуватися будь-якими заходами, що 
дозволяють досягти їй найкращого стану здоров'я 

� на отримання послуг від соціальних служб 

� інвалідів на самостійність, соціальну інтеграцію та участь у 
громадському житті 

� сім'ї на соціальний, правовий та економічний захист 
� дітей та підлітків на соціальний, правовий та економічний захист 
� трудящих-мігрантів і членів їхніх сімей на захист і допомогу 
� на захист від убогості та соціального відчуження 
� на житло. 
 

Основні європейські стандарти в сфері соціального захисту визначені у 
таких документах: 

� Європейська конвенція про соціальну і медичну допомогу  
 (від 11 грудня 1953 р.) 

� Європейська Конвенція про соціальне забезпечення   

 (від 14 грудня 1972 р.) 
� Хартія фундаментальних прав Європейського Союзу  

 (Ніццький самміт, 2000 p.); 

� Європейська соціальна хартія (переглянута) (від 3 травня 1996 р.). 
 

 

 

 Ратифікація Європейської соціальної хартії (переглянутої) відбувалась 
досить важко та проблематично. Справа в тому, що ратифікація Хартії в 
цілому передбачала взяття на себе зобов’язань, які вимагали досить великих 
видатків з державного бюджету, що є непосильним тягарем в даних 
соціально-економічних умовах розвитку нашої держави. Тому в процесі 
дискусії між Президентом України і Верховною Радою України, із 
застосуванням вето та його подоланням наша держава частково 
ратифікувала Європейську соціальну хартію (переглянуту) 



 78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Європейська конвенція про соціальне забезпечення визначає «соціальну і 
медичну допомогу» як допомогу, що забезпечує засобами до існування, 
допомогу в грошах і в натуральній формі. 

Зазначена конвенція заснована на таких принципах соціального 
забезпечення: 

� рівності в поводженні 
� єдності законодавства, що застосовується 
� збереження набутих прав і прав, що набуваються, і виплати допомог 

за кордон.  

 

 

 

 

 
Є рамковою конвенцією: в якій лише 

окремі положення можуть застосовуватися 
з моменту набрання нею чинності, а інші, 
які містять спеціальні положення щодо 
виплати допомог, залежать від подальшого 
укладення двосторонніх і багатосторонніх 
угод між Договірними Сторонами.  

Зокрема безпосередньому застосуван-

ню підлягають: загальні положення щодо 

сфери поширення і принципу рівності у 
поводженні та збереженні прав; положення, 
які визначають законодавство, що підлягає 
застосуванню; положення про підсумову-
вання накопичених періодів для встанов-
лення прав на допомогу; спеціальні 
положення; перехідні і заключні 
положення.  

 Є модельною конвенцією: ті з 
її положень, які не можуть бути 

безпосередньо застосовані, 
слугують моделлю для розробки 

двосторонніх і багатосторонніх 
угод. 

 Європейська конвенція про соціальну і медичну допомогу і Протокол 
до неї підписані державами-членами Ради Європи 11 грудня 1953 р., 
набрали чинності 1 липня 1954 р. Мета Конвенції – усунення 
дискримінації між громадянами будь-якої держави-учасниці Конвенції 
та громадянами іншої держави-учасниці, які законно проживають на 
території першої країни. Договірні Сторони, країни-учасниці, взяли на 
собі обов’язки надавати громадянам інших Договірних Сторін, які 
законно перебувають на їх території і не мають достатніх коштів, 
соціальну і медичну допомогу в такому ж обсязі й на тих же умовах, що і 
власним громадянам. Протокол до Конвенції поширив її положення на 
біженців, статус яких визначені у Женевській конвенції 1951 р. 

ОСНОВНІ ОСОБЛИВОСТІ  
Європейської конвенції про соціальне забезпечення 
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Хартія основних прав Європейського Союзу (ЄС, Ніццький самміт, 
2000 p.) серед інших прав людини передбачила й право людини на соціальне 
забезпечення, на охорону здоров’я.  

На першому етапі виконання Програми адаптації законодавства 

України до законодавства Європейського Союзу, зокрема, визначено 
механізм досягнення Україною відповідності третьому Копенгагенському 
критерію набуття членства в Європейському Союзі, розрахований на 2004–

2007 pp. Серед іншого пріоритетними є такі сфери, як охорона праці, охорона 
здоров’я та життя людей. 

 
Акти ЄС у сфері соціального захисту тісно пов’язані між собою. Це 

викликано реалізацією одного з принципів ринкової економіки – вільного 
руху послуг і вільного пересування трудящих. Перелік першочергових актів, 
що регулюють відносини у сфері застосування праці та соціального захисту, 
складається із 44 найменувань і включає акти з питань охорони праці та 
здоров'я працівників на робочому місці, безпеки виробничого середовища, 
вільного пересування працівників, схем соціального захисту для працівників, 
підприємців та членів їхніх родин, що пересуваються, статевого рівноправ'я у 
схемах соціального захисту тощо.  

Основні труднощі, що виникають при здійсненні процесу адаптації 
національного законодавства  до європейських соціальних стандартів: 

1. Колізії в міжнародних нормативних актах. 
 

 

 

Критерії вступу до ЄС (Копенгагенські критерії) 

Критерій Зміст 

Політичний Стабільність інститутів, що є гарантами 

демократії, верховенство права, прав людини 

і поваги до захисту меншин 

Економічний Існування діючої ринкової економіки, а також 

спроможність упоратися з конкурентним 

тиском та ринковими силами в межах ЄС 

Критерій 

членства 
Здатність взяти на себе обов’язки членства 
включно з дотриманням цілей економічного 

та валютного союзу 

Незалежний Спроможність ЄС абсорбувати нових членів, 

одночасно підтримуючи динаміку 
європейської інтеграції 
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2. Належне оприлюднення текстів нормативно-правових актів для 
доведення їх текстів до відома наукової громадськості. 

3. Проблема належного перекладу міжнародних актів. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Європейська соціальна хартія (переглянута): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наприклад, зміна сучасного погляду на принцип рівності щодо 
чоловіків і жінок ґрунтуючись на конвенційній діяльності МОП у цьому 
питанні. Радянське законодавство принципово було в основному 
зорієнтоване на охорону праці жінок як більш слабкої статі. Разом з тим, 

існують нові принципові позиції Ради Європи щодо гендерної рівності, які 
знайшли своє закріплення у Європейській соціальній хартії (переглянутій) 

 Можна навести приклади невдалого перекладу актів, що має 
далекосяжні юридичні наслідки. Зокрема ст. 34 Хартії основних прав 
Європейського Союзу (2000 р.) має назву “Social security and social 

assistance”, що має бути перекладено як «Соціальне забезпечення і 
соціальна допомога», а у перекладі, затвердженому як офіційний, 

Міністерством юстиції України, зазначено: «Соціальне страхування і 
соціальна допомога». В тексті цієї статті міститься норма про «право на 
соціальну і житлову допомогу», а перекладено «право на соціальну 
допомогу і житло». У цій сфері термінологія і поняття вимагають 
узгодження з урахуванням вимог міжнародних стандартів 

 Європейська соціальна хартія була підписана державами-членами 

Ради Європи в Турині 18 жовтня 1961 р. і набрала чинності 26 лютого 
1965 р. 2 травня 1996 р. Україною підписано Європейську соціальну 
хартію, а 3 травня 1996 р. Радою Європи ухвалено другий варіант Хартії 
– Європейську соціальну хартію (переглянуту), значно доповнений 

новими гарантіями. У Преамбулі Переглянутої хартії зазначається, що 
уряди, які підписали її, сповнені рішучості поновити та доробити 

Хартію за змістом з метою врахування докорінних соціальних 
перетворень, що відбулися після її прийняття, встановили – 

Переглянута хартія має поступово замінити Європейську соціальну 
хартію з внесеними до неї поправками.  
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Європейська соціальна хартія (переглянута)  

закріпила наступні стандарти: 

 

Право на соціальне забезпечення в Європейській соціальній хартії 

(переглянутій) (ст. 12). 

 Хартія відрізняє соціальне забезпечення і соціальну допомогу. 
Конкретне встановлення цього факту здійснюється висновком Комітету з 
соціальних прав – Комітетом незалежних експертів. Комітет є «останньою 

інстанцією, яка визначає, чи належить та чи інша допомога до соціального 
забезпечення або до соціальної допомоги з погляду особливостей статей, 

закріплених у Хартії». 

Пункт 12 частини 1 зазначає, що «усі працівники та їх утриманці мають 
право на соціальне забезпечення». Таким чином Хартія пов’язує «соціальне 
забезпечення» з категорією працюючого населення. Термін «забезпечення», 

говорить про відповідний рівень соціальних виплат, додержання якого від 
Договірних Сторін вимагає Хартія. Реалізація цього права передбачає 
здійснення матеріального забезпечення застрахованих осіб та членів їхніх 
сімей (у певних випадках) при настанні всіх страхових випадків за рахунок 
соціальних страхових фондів, При цьому має бути здійснено саме 
«забезпечення», тобто виплати мають забезпечувати суб’єкту належний 

рівень життя, принаймні відповідати мінімальним стандартам, передбаченим 

вже іншим міжнародним актом Ради Європи, до якого відсилає Хартія, – 

Європейським кодексом соціального забезпечення 1964 p., переглянутим у 
1990 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За ст. 12 Хартії Сторони повинні взяти на себе такі зобов’язання: 
� започаткувати систему соціального забезпечення або підтримувати її 

функціонування  
� підтримувати цю систему на такому задовільному рівні, який 

принаймні, необхідний для ратифікації Європейського кодексу соціального 
забезпечення 

� докладати зусилля для поступового піднесення системи соціального 
забезпечення на більш високий рівень  

 Соціальне забезпечення за стандартами Ради Європи і Європейського 
Союзу входить до більш широкої за змістом системи, яка включає, крім 

соціального забезпечення (через соціальне страхування), також інші форми 

соціального захисту, зокрема державну соціальну допомогу, а також 

спеціальний особливий (додатковий) соціальний захист для окремих категорій 

населення 
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� вживати заходів шляхом укладення двосторонніх і багатосторонніх 
угод або в інший спосіб для забезпечення рівності між громадянами країни і 
громадянами інших країн щодо прав на соціальне забезпечення незалежно 
від пересування захищених осіб територіями Сторін 

� забезпечувати надання, збереження та поновлення прав на соціальне 
забезпечення такими засобами, як сумарний залік періодів страхування або 
роботи, що були здійснені за законодавством кожної зі Сторін.  

Роз’яснено, що стосовно допомоги, яка надається незалежно від будь-
яких страхових внесків, Сторона може встановити ценз проживання, як 
умову надання такої допомоги громадянам інших Сторін. 

Держава повинна мати таку систему соціального забезпечення, яка 
шляхом виплати соціальних допомог покривала б основні соціальні ризики.  

 

 

 

 

Згідно з п. 4 ст. 12 Європейської соціальної хартії (переглянутої) 
повинно забезпечуватися рівне поводження між громадянами країни і 
громадянами інших країн щодо реалізації їх прав на соціальне забезпечення 
незалежно від пересування захищених осіб територіями Сторін зі 
збереженням набутих прав і прав, що набуваються шляхом сумарного заліку 
періодів страхування або роботи, що були здійснені за законодавством 

кожної зі Сторін. Йдеться не про будь-яких громадян, а лише про громадян 

Договірних Сторін, які ратифікували Європейську соціальну хартію 

(переглянуту).  
Право кожної людини користуватися будь-якими заходами, що 

дозволяють досягти їй найкращого стану здоров’я (cm. 11). 

Вказане право гарантується зобов’язаннями Сторін самостійно або у 
співробітництві з громадськими чи приватними організаціями вживати 

відповідних заходів для того, щоб, крім іншого:  
� усунути, по мірі можливості, причини слабкого здоров’я  
� забезпечити діяльність консультативно-просвітницьких служб, які б 

сприяли поліпшенню здоров’я і підвищенню особистої відповідальності за 
стан здоров’я 

� запобігати, по мірі можливості, епідемічним, ендемічним, іншим 

захворюванням, а також нещасним випадкам.  

Вважається, що держава дотримується цих зобов’язань, якщо 
представила відомості про наявність належної системи охорони здоров’я, 
включаючи такі елементи: належну і загальнодоступну державну систему 
охорони здоров’я, що дає змогу надавати медичну допомогу всьому 
населенню і забезпечує профілактику й діагностику захворювань. Крім суто 

медичних заходів враховуються й щодо захисту навколишнього середовища і 

Соціальний ризик – подія з настанням якої виникає право особи на 
отримання матеріального забезпечення або соціальних послуг з окремих 
видів соціального забезпечення  
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стосовно забезпечення безпеки продуктів харчування, зменшення 
забруднення повітря, ґрунту та води, для захисту від шуму; щодо лікування 
деяких захворювань: СНІДу, розумових відхилень, хвороб, пов’язаних з 
палінням, наркоманією, алкоголізмом і т. ін.; відомості про рівень числа 
працюючих у санітарних службах, про число лікувальних закладів (лікарень, 
диспансерів, медичних центрів) та про їх географічний розподіл. Окрім того, 
досліджуються питання про консультативні й просвітницькі послуги та 
профілактику захворювань (практику щодо вакцинації, заходи, пов’язані з 
інфекційними захворюваннями). 

Право на соціальну та медичну допомогу (cm. 13): 

Зазначене право передбачає зобов’язання Сторін щодо: 
� забезпечення кожної малозабезпеченої особи, яка не спроможна 

отримати достатніх коштів або завдяки власним зусиллям, або з інших 
джерел, зокрема за рахунок допомоги по соціальному забезпеченню, належну 
допомогу, а у випадку захворювання надати догляд, якого вимагає стан її 
здоров’я 

� забезпечити, щоб політичні або соціальні права осіб, які отримують 
таку допомогу, на цій підставі не обмежувалися  

� передбачити, що кожна людина може отримувати у відповідних 
державних чи приватних службах такі поради та персональну допомогу, які є 
необхідними для запобігання виникненню особистого або сімейного 
нужденного становища, для його подолання чи полегшення 

� забезпечити щодо додержання цих правил засади рівності між своїми 

громадянами та громадянами інших Сторін, які на законних підставах 
перебувають на їхній території, відповідно до своїх зобов’язань за 
Європейською конвенцією про соціальну та медичну допомогу, підписаною в 
Парижі 11 грудня 1953 р. 
 

 

 Якщо звернутися до національного законодавства, то в Україні діє Закон 

України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» від 1 

червня 2000 р. № 1768, згідно з яким «малозабезпечена сім’я –  це сім’я, яка з 
поважних причин або незалежних від неї причин має середньомісячний 

сукупний дохід, нижчий від прожиткового мінімуму для сім’ї». Це положення 
відповідає ст. 46 Конституції України, яка встановлює гарантію, що розміри 

пенсій і соціальних виплат не можуть бути менші прожиткового мінімуму. 
Водночас в Україні право на соціальну допомогу з малозабезпеченості залежить 
від бюджетних можливостей, і соціальні допомоги переважно надаються 
виходячи не з прожиткового мінімуму, а з рівня забезпечення прожиткового 
мінімуму, що не може гарантувати першочергові потреби людини 
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Право на отримання послуг від соціальних служб (cm. 14). 

Це право вимагає від Сторін взяти на себе зобов’язання щодо сприяння 
діяльності або створення служб, які, використовуючи свої методи, сприяли б 

добробуту та розвитку як окремих осіб, так і груп у суспільстві, а також їхній 

адаптації до соціального оточення; заохочувати участь окремих осіб, а також 

добровільних чи інших організацій у створенні і діяльності таких служб. 

Якщо ст. 13 Хартії поширюється лише на малозабезпечених осіб, то п. 1 

ст. 14 вимагає від Договірної Сторони «утворити систему соціальних служб, 

призначених для здійснення допомоги усім людям у розв’язанні проблем, 

пов’язаних з адаптацією до соціального оточення, незалежно від їх природи і 
особистих, сімейних, професійних, фізичних або психічних наслідків».  

Такі соціальні служби з позицій ст. 14 можуть або бути загальними, або 
спеціалізуватися на обслуговуванні конкретних груп населення. Важливо 
забезпечити такий стан, за якого забезпечуватиметься доступність і рівність у 
користуванні службами.  
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ДІТИ 

ОСОБИ, ЩО ЗВІЛЬНИЛИСЯ З МІСЦЬ 

ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ 

ЖІНКИ, ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ ВІД 

НАСИЛЬСТВА 

ОСОБИ ПОХИЛОГО ВІКУ 

ІНВАЛІДИ 

МОЛОДЬ У СКРУТНИХ ОБСТАВИНАХ 

ПРАВОПОРУШНИКИ 

МЕНШИНИ (МІГРАНТИ, БІЖЕНЦІ ТА ІН.) 

АЛКОГОЛІКИ 

НАРКОМАНИ 
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Право осіб з обмеженнями на самостійність, соціальну інтеграцію та 

участь у громадському житті (cm. 15). 

Ця стаття передбачає вжиття Сторонами належних заходів для надання 
засобів професійної підготовки, включаючи, коли це необхідно, доступ до 

спеціалізованих державних або приватних установ; вжиття заходів щодо 
працевлаштування осіб з обмеженнями, зокрема за допомогою 

спеціалізованих служб з працевлаштування, шляхом надання робочих місць з 
полегшеними умовами праці та шляхом заходів із заохочення роботодавців 
щодо прийняття на роботу інвалідів. Також вона зобов’язує сприяти їх 
всебічній соціальній інтеграції та участі у житті суспільства, зокрема шляхом 

вжиття заходів, включаючи технічну допомогу, що спрямовані на усунення 
перешкод для спілкування і пересування та що надають доступ до 

транспорту, житла, культурної діяльності та відпочинку. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ця стаття Хартії охоплює широку сферу, яка виходить за межі суто 

цивільних аспектів сімейного життя і торкається низки елементів соціального 
і податкового права в аспекті сімейної політики. Комітет не встановлює 
різниці між різними моделями сім’ї, передбаченими національними 

законодавствами, але звертає увагу на посилений захист найуразливіших 
типів сімей, зокрема неповних сімей. 

Право сім’ї на соціальний, правовий та економічний захист (cm. 16) 

передбачає зобов’язання Сторін сприяти економічному, правовому 
та соціальному захисту сімейного життя 
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СОЦІАЛЬНА ДОПОМОГА 

ДОПОМОГА СІМ'ЯМ З ДІТЬМИ 

ФІСКАЛЬНІ ЗАХОДИ 

НАДАННЯ СІМ'ЯМ ЖИТЛА 

ДОПОМОГА МОЛОДИМ СІМ’ЯМ 

ІНШІ ВІДПОВІДНІ ЗАСОБИ 
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В аспекті сімейної політики Хартія вимагає гарантування сім’ям 

достатній рівень життя. Для цього держави повинні мати режим сімейних 
допомог. Ці допомоги повинні виплачуватися значному числу сімей і 
забезпечувати достатній додатковий дохід для сім’ї. Такі допомоги мають 
регулярно переглядатися, щоб не відставати від рівня інфляції. Якщо сімейні 
допомоги передбачаються національним законодавством незалежно від 

сплати внесків (поза системою соціального страхування), в законі можна 
застерегти умову щодо певного терміну проживання в країні, але в тому разі, 
якщо цей період стосується лише батьків, а не самих дітей, не є надто 
тривалим, не вимагається виключно або більшою мірою від іноземців, ніж 

власних громадян. 

Право дітей та підлітків на соціальний, правовий та економічний 

захист (cm. 17): 

Ця стаття  забезпечується зобов’язаннями Сторін:  

� самостійно або у співпраці з громадськими і приватними 

організаціями вживати всіх відповідних і необхідних заходів для 
забезпечення дітям і підліткам, з урахуванням прав і обов’язків їхніх батьків, 
догляду, допомоги, освіти та підготовки, яких вони потребують, зокрема 
шляхом створення або забезпечення функціонування закладів і служб, 

необхідних для досягнення цієї мети 

� захисту дітей та підлітків від недбайливості, насилля або експлуатації 
� надання захисту та спеціальної допомоги з боку держави дітям та 

підліткам, які тимчасово або постійно позбавлені допомоги з боку їхніх сімей 

� забезпечення дітям та підліткам безкоштовної початкової та середньої 
освіти, а також заохочення до регулярного відвідування школи.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Ст. 19 – комплексна, бо зобов’язання за нею забезпечуються кількома 
галузями права. У сфері соціального захисту вона передбачає зобов’язання 
Сторін забезпечувати зазначеним особам під час їх перебування відповідні 
санітарні та медичні послуги і належні гігієнічні умови, а також сприяти, у 
разі необхідності, співробітництву між державними і приватними 

соціальними службами в країнах еміграції та міграції. Під час дослідження 

Право трудящих-мігрантів і членів 
їхніх сімей на захист і допомоги 

(ст. 19) 

надання таким особам під час 
їхнього перебування відповідні 
санітарні та медичні послуги і 
належні гігієнічні умови 

сприяння, у разі необхідності, 
співробітництву між державними і 
приватними соціальними службами 

в країнах еміграції та міграції 
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питання про відповідність національної юридичної практики вимогам Хартії 
щодо соціального захисту працівників-мігрантів доцільно користуватися 
Європейською конвенцією про правовий статус трудящих-мігрантів, яку Рада 
Європи ухвалила 24 листопада 1977 р. Згідно з Конвенцією термін 

«трудящий-мігрант» означає громадянина Договірної Сторони, котрому 
дозволено іншою Договірною Стороною проживати на її території для 
виконання роботи, що оплачується.  

Усі права, закріплені у Хартії, застосовуються однаково до працівників-
мігрантів і до їхніх сімей, якщо вони є громадянами Договірних Сторін і 
перебувають на території іншої держави на законних підставах. Серед іншого 
Конвенція передбачає право трудящого-мігранта на воз’єднання родин.  

 Актуальним є питання про тривалість терміну можливого перебування 
трудящого-мігранта на території іншої Сторони. Конвенція передбачає, якщо 

він більше не працює або через тимчасову непрацездатність, або внаслідок 
хвороби чи нещасного випадку, або тому, що став безробітним попри його 
волю, що належним чином підтверджується компетентними органами, то 

трудящому-мігранту дозволяється для цілей застосування ст. 25 цієї 
Конвенції залишатися на території держави, що приймає, упродовж періоду, 
який має бути не менше п’яти місяців. Однак жодна Договірна Сторона не 
зобов’язана у такому випадку дозволяти трудящому-мігранту залишатися на 
період, що перевищує період виплати допомоги з безробіття. 

 
Право осіб похилого віку на соціальний захист (ст. 23). 

Ця стаття передбачає  зобов’язання Сторін щодо: 
� самостійно або у співробітництві з громадськими чи приватними 

організаціями, вживати відповідних заходів або заохочувати відповідні 
заходи, зокрема для надання особам похилого віку можливості якомога 
довше залишатися повноцінними членами суспільства, шляхом забезпечення 
достатніх ресурсів, які дозволяли б їм жити на задовільному рівні та брати 

активну участь у суспільному, соціальному і культурному житті 
� забезпечення інформації про послуги і програми, які існують для осіб 

похилого віку, а також про можливості їхнього використання такими 

особами 

 Варто зауважити, що визначення сім’ї мігранта зазнало змін у 
Переглянутій хартії. Тепер під подружжям розуміється не лише дружина 
мігранта, як було передбачено у Хартії 1961 p., а й чоловік. Окрім того, діти, 

яким має бути надане право возз’єднання із сім’єю і допущено у країну, 
розуміються як діти – утриманці мігранта, що не перебувають у шлюбі. Вік 
дитини встановлюється згідно із законодавством країни, що приймає 
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� надання таким особам можливості вільно обирати спосіб свого життя 
і незалежно жити у знайомому для них оточенні так довго, як вони 

забажають і зможуть  
� забезпечення житла, пристосованого до їхніх потреб і стану здоров’я, 

або шляхом надання належної допомоги для реконструкції їхнього житла  
� забезпечення медичного обслуговування та послуг, яких вимагає 

їхній стан здоров’я  
� забезпечення особам похилого віку, які проживають у гериатричних 

будинках, гарантії надання відповідної допомоги з повагою до їхнього 

особистого життя і гарантій участі у прийнятті рішень, що стосуються умов 
життя у їхньому будинку для престарілих.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Європейська соціальна хартія 1961 р. не передбачала права на захист від 

бідності. З урахуванням визнання на міжнародному рівні проблеми бідності як 
однієї з найважливіших Переглянута хартія включила нову ст. 30, скеровану на 
подолання бідності та соціального відчуження. Хартія вимагає загального та 

Право на захист від убогості та соціального відчуження (cт. 30) 

забезпечується такими зобов’язаннями сторін: 

у межах загального та скоординованого підходу вживати заходи 

для надання особам, що живуть або можуть жити в ситуації 
соціального відчуження або убогості, а також членам їхніх сімей, 

ефективного доступу, зокрема до: 

роботи 

житла 

професійної 
підготовки 

освіти культури соціальної 
допомоги 

медичної 
допомоги 

переглядати ці заходи з метою їхнього коригування у разі необхідності 
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скоординованого підходу в цій галузі, а також визначає сфери суспільного 

життя, до яких має бути забезпечено доступ особам, які живуть у ситуації 
матеріального відчуження або убогості, та членам їхніх сімей. Це робота, житло, 
професійна підготовка, освіта, культура, соціальна та медична допомога.  

Стосовно забезпечення права на житло, то зобов’язання такого роду 
передбачені як ст. 30, так і ст. 31 Хартії. З метою забезпечення ефективного 
здійснення права на житло держави зобов’язуються вживати заходів, 
спрямованих на: сприяння доступові до житла належного рівня; запобігання 
бездомності та її скорочення з метою її поступової ліквідації; встановлення на 
житло цін, доступних для малозабезпечених осіб. 

Варто зазначити і те, що Хартія передбачає загальний соціальний захист і 
підвищений соціальний захист для окремих категорій, причому система пільг 
спрямована не за професійною ознакою, а за функціональною спрямованістю 

щодо захисту людини як біологічного виду. Хартія у багатьох статтях 
передбачає захист репродуктивної функції, захист дітей, захист у зв’язку з 
втратою певних функцій (інваліди, особи похилого віку). 

Переглянутою соціальною хартією встановлено спеціальний механізм 

щодо взяття Сторонами зобов’язань у процесі ратифікації. Зокрема встановлено, 
що насамперед кожна зі Сторін зобов’язується вважати частину І Хартії, де 
містяться назви усіх тридцяти прав, у тому числі перелічені вище права у галузі 
соціального забезпечення, декларацією цілей, до яких вона прагнутиме усіма 
відповідними засобами. Крім того, Сторони повинні вважати для себе 
обов’язковими принаймні шість із таких дев’яти статей частини II Хартії: статей 

1, 5, 6, 7, 12, 13, 16, 19 і 20, де розкрито зміст кожного права. Серед останніх 
обов’язкових прав у галузі соціального захисту названі права, передбачені 
статтями 12, 13,16, 19.  

 

Варіанти практичного вивчення матеріалу 
 

1. Інтерактивна лекція «Акти ЄС та соціальні стандарти, що в них 
містяться» (до 15 хв.). Окрему увагу треба звернути на ознайомлення з 

основними поняттями, наприклад «соціальний стандарт» та ін. Можливий 

показ слайдів (див. схеми підрозділу). 

 

2. Робота з документами (2 групи) «Аналіз європейських соціальних 
стандартів, закріплених в міжнародних нормативно-правових актах». 

� Необхідні матеріали: роздаткові матеріали – витяг з тексту 

Європейської конвенції про соціальну і медичну допомогу від 11 грудня 1953 

р. та Хартії фундаментальних прав 

Європейського Союзу 2000 p. (по одному 

нормативно-правовому акту для кожної з 

груп – додатки № 5 та № 6), ватман, 

фломастери, ручки.  

 
Увага! 

Проведення цієї вправи можливе 
лише після вивчення розділу ІІ 
даного посібника. 
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Завдання: проаналізувати роздані нормативно-правові акти, звернути 

увагу на їх особливості, визначити, які з розглянутих стандартів доцільно 

впровадити в українське законодавство. 

Обрати доповідача, який представить результати роботи у групі 

аудиторії. 

Тривалість роботи: 20-25 хв. (15 хв. – робота в групах, 5 хв. – 

презентація результатів роботи кожної з груп перед аудиторією). 

Очікувані результати: Після завершення  роботи учасники зможуть: 

� скласти уявлення про закріплення окремих європейських 

соціальних стандартів в актах ЄС; 

� сформувати значення європейських стандартів у сфері 

соціального захисту для юридичної практики в Україні.  

 

2. Робота в групах (кількість груп – довільна) «Європейська соціальна 
хартія (переглянута)». 

Необхідні матеріали: роздаткові матеріали – витяг з тексту 

Європейської соціальної хартії (переглянутої) – додаток №7) та Закон 

України «Про ратифікацію Європейської соціальної хартії (переглянутої)» – 

додаток № 8 (по одному комплекту роздаткових матеріалів на кожну 

групу), ватман, фломастери, ручки. 

Завдання: ознайомившись з текстом Хартії що розглядається, вибрати 

по два соціальні стандарти. 

 На підставі Закону України «Про ратифікацію Європейської соціальної 

хартії (переглянутої)» визначити, які з цих стандартів ратифіковані 

Україною, а які – ні. 

Спробувати пояснити, чому Україна не ратифікувала Європейську 

соціальну хартію (переглянуту) повністю. 

Обрати доповідача, який представить результати роботи у групі 

аудиторії. 

Тривалість роботи: 20-25 хв. (15 хв. – робота в групах, до 5 хв. – 

презентація результатів роботи кожної з груп перед аудиторією). 

Очікувані результати: Після завершення роботи учасники зможуть: 

� скласти уявлення про закріплення окремих європейських соціальних 

стандартів в зазначеній Хартії; 

� визначитися щодо можливостей України в забезпеченні 

ратифікованих та нератифікованих стандартів, що містить ця  

Хартія. 
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3.3. АДАПТАЦІЯ ДО ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ ПЕНСІЙНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ 

 

Теоретичний матеріал 

 

1. Пенсійне забезпечення в контексті адаптації соціальної  
політики до стандартів ЄС 

У 80-роках XX ст. в зарубіжній і вітчизняній науковій літературі 
з’явилася низка робіт, де йшлося про фінансові труднощі, яких мають зазнати 

державні розподільчі пенсійні системи промислово розвинених країн. Ці 
роботи включали порівняльний аналіз систем країн, а також дослідження з 
окремих проблем. 
 

Зокрема, серед труднощів у таких пенсійних системах – збільшення 
пенсійних виплат. Чинники, що впливають на цей процес: 

� збільшення середньої тривалості життя населення 
� зменшення числа працездатного населення 
� велика кількість пільгових пенсій. 

 В Італії середня тривалість життя італійських чоловіків складає 77,2 року, а 
жінок – 82,8. З 1974 по 2003 р. тривалість життя у чоловічого населення виросла на 
7 років, а у жіночого – майже на 8. Тим часом, за інформацією західних мас-меді, 
найвища середня тривалість життя в Європі – понад 79 років – реєструють в 
Швейцарії. За нею – Швеція, Італія і Франція. За прогнозом ООН, до 2025 р. вік 
кожного шостого мешканця планети перевищуватиме 60 років27

.  

Результати дослідження загального стану здоров’я громадян держав-членів ЄС 

профінансованого Європейською Комісією показали, що у період між 1995 та 2003 

рр. середня тривалість життя зросла в усіх 14-и досліджуваних країнах. Чоловіки 

стали в середньому жити довше на три місяці, жінки – на два. 2003 р. найвищі 
показники тривалості життя чоловіків зафіксовано у Швеції, найнижчі – у 
Португалії. Натомість середня тривалість життя жінок найвища у Франції та Італії, 
найнижча – в Данії28

. 

Наприкінці XX та на початку XXI ст. більшість держав світу розпочала 
пенсійні реформи, в тому числі країни Європи. У країнах з перехідною 

економікою Центральної та Східної Європи пенсійна реформа стала 
важливою складовою всього процесу перетворень. Такі реформи проведені у 
Польщі, Угорщині, країнах СНД. 

                                         
27Інформаційний сайт Hip.tm — Режим доступу: http://hip.org.ua/news/medicine/yak-prozhyty-dovhe-

zhyttya.html 
28 Офіційний сайт представництва Європейської комісії — Режим доступу: 
http://www.delukr.ec.europa.eu/page40040.html 
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Реформи спрямовані на зменшення сфери відповідальності держави за 
пенсійне забезпечення, розширення та впровадження приватних пенсійних 
систем, які, у свою чергу, спрямовані на збільшення особистої 
відповідальності працівника за своє майбутнє пенсійне забезпечення шляхом 

заощадження коштів «на старість» на спеціальних рахунках у пенсійних 
фондах (державних чи недержавних) або інших фінансових установах. 
Суттю приватних систем є накопичувальний метод, проте реалізується він 

у різних державах по-різному. Проблеми диференціації насамперед 

стосуються співвідношення державного та приватного пенсійного 

страхування, ролі держави у всій системі пенсійного забезпечення, 
управління недержавними пенсійними системами. 

До 1 січня 2004 р. в Україні діяла повністю державна система 
пенсійного забезпечення, яка у своїй основі мала базовий Закон України 

«Про пенсійне забезпечення», ухвалений Верховною Радою України 5 

листопада 1991 р. Водночас, крім цього Закону, пенсії призначалися також на 
підставі інших дев’ятнадцяти законів, які передбачали особливості та 
пільгові умови призначення пенсій окремим категоріям населення 
(військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу органів 
внутрішніх справ, державним службовцям, народним депутатам України, 

помічникам народних депутатів, суддям, прокурорам, науково-педагогічним 

працівникам та деяким іншим категоріям осіб). 

Серед недоліків чинної раніше пенсійної системи – невиправдана 
значна диференціація, яка виявлялася в особливих (пільгових) умовах 

пенсійного забезпечення для значної кількості категорій населення: 
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ЗБІЛЬШЕННЯ ПЕНСІЙНОГО ВІКУ 

ВСТАНОВЛЕННЯ ОДНАКОВОГО ПЕНСІЙНОГО 

ВІКУ ДЛЯ ЧОЛОВІКІВ ТА ЖІНОК 

ЗБІЛЬШЕННЯ ТРИВАЛОСТІ ТРУДОВОГО СТАЖУ 

ПЕРЕТВОРЕННЯ ТРУДОВОГО СТАЖУ У 

СТРАХОВИЙ СТАЖ; ЗНИЖЕННЯ ПЕНСІЙНОГО 

ДОХОДУ (РОЗМІРІВ ДЕРЖАВНИХ ПЕНСІЙ) 

 
ЗАПРОВАДЖЕННЯ ПОРЯД З ДЕРЖАВНОЮ 

ПЕНСІЙНОЮ СИСТЕМОЮ ПРИВАТНИХ 

ПЕНСІЙНИХ ПРОГРАМ, ЯК ОБОВ'ЯЗКОВИХ, ТАК 

І ДОБРОВІЛЬНИХ 
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зниження пенсійного віку 

 

 
зменшення тривалості трудового стажу 

 

 
підвищення граничного розміру пенсій 

Пільгові умови призвели до того, що розміри таких пенсій були у 10 – 15 

разів вищі за ті, що призначалися за основним законом. Таким чином 

порушувався принцип соціальної справедливості. При цьому спостерігалося 
зростання числа пенсіонерів, які мали право на дострокове призначення пенсії. 

 Якщо у 1971 р. достроково було надано пенсію 7 % пенсіонерів, у 1990 р. – 

15 %, то у 1997 р. – 28 %. Водночас значно ускладнилися демографічні 
проблеми. Протягом останніх дванадцяти років населення України зменшилося 
майже на 4,5 млн. осіб. Коефіцієнт народжуваності в Україні знизився з 1,9 до 
1,1, а в містах – з 1,8 до 0,9, і є найнижчим в Європі (до речі, століття тому був 
найвищим). Передбачається подальше зростання диспропорції між 

пенсіонерами і працюючим населенням. 

Одним із завдань пенсійної реформи була уніфікація умов призначення  
пенсій. Спочатку передбачалося регулювання пенсійних відносин за одним, 

законом і загальними правилами. Однак ухвалити його у такій редакції і 
забезпечити єдині умови для призначення пенсії не вдалося. Проте чинну 
солідарну пенсійну систему суттєво реформовано шляхом поступового 
введення накопичувальної системи та недержавного пенсійного забезпечення.  
ЗаконодавствоУкраїни про пенсійне забезпечення включає: 

� Конституцію України 

� Основи законодавства України про загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування 

 Формування правової бази реформування пенсійної системи в 
Україні у напрямку наближення її до європейських стандартів розпочалося з 
ухвалення 9 липня 2003 р. Верховною Радою України законів «Про 
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» і «Про недержавне 
пенсійне забезпечення». Україна також мала на меті реформування системи 

пенсійного забезпечення – забезпечення належного рівня життя людей 

похилого віку на засадах соціальної справедливості, гармонізації відносин між 

поколіннями і сприяння економічному зростанню 
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� Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне 
страхування» 

� Закон України «Про недержавне пенсійне забезпечення» 

� закони, якими встановлюються умови пенсійного забезпечення, відмінні 
від загальнообов’язкового державного пенсійного страхування та 
недержавного пенсійного забезпечення 

� міжнародні договори з пенсійного забезпечення, згода на обов’язковість 
яких надана Верховною Радою України 

� інші закони та нормативно-правові акти, ухвалені відповідно до законів 
про пенсійне забезпечення, що регулюють відносини у сфері пенсійного 
забезпечення в Україні. 

Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» 

визначає: принципи та структуру системи загальнообов’язкового державного 

пенсійного страхування; коло осіб, які підлягають загальнообов’язковому 
державному пенсійному страхуванню; платників страхових внесків, їх права та 
обов’язки; порядок нарахування, обчислення та сплати страхових внесків, 
стягнення заборгованості за цими внесками; види пенсійних виплат; умови 

набуття права та порядок визначення розмірів пенсійних виплат; пенсійний вік 
чоловіків та жінок, при досягненні якого особа має право на призначення пенсії 
за віком; мінімальний розмір пенсії за віком; порядок здійснення пенсійних 
виплат за загальнообов’язковим державним пенсійним страхуванням; порядок 
використання коштів Пенсійного фонду та Накопичувального фонду; 
організація та порядок здійснення управління в системі загальнообов'язкового 
державного пенсійного страхування.  

Зокрема, у ст. 7 Закону України «Про загальнообов’язкове державне 
пенсійне страхування» встановлені основні засади його здійснення. Насамперед 
проголошено принцип законодавчого визначення умов і порядку здійснення 

загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, тобто тільки 

законами України, а не підзаконними нормативно-правовими актами, можуть 
встановлюватися основні умови пенсійного забезпечення.  

 

 Система пенсійного страхування будується на обов’язковості залучення 

до урахування найчисленнішої частини населення – осіб, які працюють на 

умовах трудового договору (контракту) та інших підставах, передбачених 
законодавством. Зарубіжна практика свідчить, що соціальне страхування, 
органічною частиною якого є пенсійне страхування, – це найприйнятніша і 
ефективна форма соціального захисту. Завдяки такій системі шляхом сплати 

страхових внесків із заробітної плати працівників і доходів роботодавців 
створю-ються фінансові джерела для подальших виплат пенсій та 
соціальних допомог 
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До обов’язкової участі у пенсійному страхуванні залучаються наймані 
працівники та особи, які забезпечують себе роботою самостійно, фізичні 
особи – суб’єкти  підприємницької діяльності. Водночас законом 

передбачено і право на добровільну участь у системі загальнообов’язкового 
пенсійного страхування осіб, які відповідно до цього Закону не підлягають 
загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню. Законом 

визначено перелік осіб, які підлягають пенсійному страхуванню в 
обов’язковому порядку (ст. 11), а також тих, хто має право на добровільних 
засадах брати участь у такому страхуванні (ст. 12). Спеціальні норми щодо 
участі у Накопичувальній системі містяться у Прикінцевих положеннях до 
Закону. 

Згідно принципу рівноправності застрахованих осіб щодо отримання 

пенсійних виплат та виконання обов’язків стосовно сплати страхових 

внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування означає, що 
всі суб’єкти сплачують внески за єдиними правилами, без пільгових 
винятків. За солідарної страхової системи забезпечення надається лише 
застрахованим особам, а в певних випадках – членам їх сімей. У розвинутих 

країнах системи пенсійного страхування забезпечують досить високий рівень 
цих виплат. Він дозволяє  пенсіонерам вести повноцінне життя, лікуватися, 
відпочивати, тобто забезпечує високі стандарти життєвого рівня. 

Принцип соціальної справедливості вимагає, щоб розміри пенсій 

залежали від тривалості страхового стажу і попередньої заробітної плати. 

Тому це правило сформульовано як один з основних принципів пенсійного 
страхування. Водночас він ще далеко не повністю реалізований у пенсійному 
законодавстві. Принцип солідарності та субсидування в солідарній системі є 
одним із фундаментальних принципів систем соціального страхування.  

 Принцип солідарності виявляється за кількома напрямами.  
По-перше, це – солідарність поколінь, адже сучасне працездатне покоління фінансує 
виплату пенсій і допомог сучасному непрацездатному населенню, згодом, коли нинішні 
працездатні стануть непрацездатними, їх буде утримувати наступне працездатне 
населення.  
По-друге, на пенсійне забезпечення страхові внески сплачують не лише працівники, а й 

їх роботодавці, останні солідаризуються з застрахованими. Це тим більше важливо, що 
частка страхових внесків страхувальників (переважно ними виступають роботодавці) є 
значно більшою, ніж частка працівників.  
По-третє, страхові внески, сплачені на пенсійне страхування, обліковуються на 
персоніфікованих рахунках застрахованих осіб, але розмір наступної пенсії залежить не 
від розміру страхових внесків, а від тривалості страхового стажу і від розміру заробітної 
плати працівника. З урахуванням зарубіжної практики при обчисленні пенсій 

застосовується механізм, який дає змогу враховувати розмір середньої заробітної плати в 
країні, тобто провадиться коригування середньої заробітної плати працівника на певний 

коефіцієнт 
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Ст. 7 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне 
страхування» серед принципів загальнообов’язкового державного пенсійного 
страхування називає і принцип спрямування частини страхових внесків до 

Накопичувального фонду для здійснення оплати договорів страхування 

довічної пенсії і одноразової виплати залежно від розмірів накопичень 

застрахованої особи з урахуванням інвестиційного доходу. Цей принцип ще 
має бути реалізований із введенням накопичувальної пенсійної системи. 

Особливістю цієї частини забезпечення пенсійних виплат буде те, що ці 
страхові внески обліковуватимуться на персоніфікованих рахунках 

застрахованих і становитимуть його власність з усіма юридичними 

наслідками, що звідси випливають.  
Завдання проведення в Україні ефективної пенсійної реформи 

ускладнюється бюджетною ситуацією, адже пенсійні зобов’язання 
традиційно вважаються умовними зобов’язаннями держави. Також 

відстежується демографічна тенденція, яка передбачає різкий спад 

чисельності населення.  
 

Суть реформування пенсійної системи полягає у забезпеченні, з 
одного боку, базових принципів соціальної рівності, однакового для всіх 
захисту від бідності в похилому віці, поступове підвищення розмірів пенсій 

відповідно до державних соціальних гарантій, а з іншого – ліквідацію 

соціальних відмінностей, пільг і привілеїв. За таких умов пенсійна система 
зможе забезпечити мінімальний статок на старість усім, хто працював. 
Це перехід з єдиної солідарної (розподільчої) державної пенсійної системи 

на трирівневу пенсійну систему, яка складається з:  
� перший рівень – це солідарна (розподільча) система 
загальнообов’язкового державного пенсійного забезпечення; 

� другий рівень – накопичувальна система загальнообов’язкового 
державного пенсійного забезпечення; 

� третій рівень – система недержавного пенсійного забезпечення 
(добровільна накопичувальна система). 

 
Солідарна (розподільча) система 

Суть солідарної (розподільчої) системи полягає у забезпеченні, з одного боку, базових 
принципів соціальної рівності, однакових для всіх, захисту від бідності в старому віці, 
поступового підвищення розмірів пенсій відповідно до соціальних гарантій держави, 

а з іншого боку – у ліквідації соціальних відмінностей, пільг і привілеїв 
 

 
Обов’язкова накопичувальна система 

Обов’язкова накопичувальна система передбачає, що всі працівники зобов’язані 
відкладати частину зароблених коштів на старість і вносити її в Накопичувальний 

пенсійний фонд України. Після досягнення пенсійного віку кожен буде одержувати 



 97

додатково до виплат за солідарною (розподільчою) системою, пенсію з обов’язкової 
накопичувальної системи  

 
Добровільна накопичувальна система 

Добровільна накопичувальна система розрахована на роботодавців і працівників, 
що хочуть і можуть створити додаткові накопичення на старість. Кожна людина повинна 
мати можливість вибрати ту форму заощаджень, якій вона більше довіряє 

Основні завдання реформування: 

� забезпечити обов’язковість державного пенсійного страхування всіх 
працюючих громадян і поступово перейти до паритетної сплати 

пенсійних внесків – порівну роботодавцями і найманими 

працівниками. За тих, хто не працює з поважних причин, внески має 
сплачувати Держбюджет 

� установити порядок призначення пенсій виключно на основі 
персоніфікованого обліку; для осіб, які не працювали і не сплачували 

пенсійних внесків, – зберегти соціальні виплати з коштів Державного і 
місцевого бюджетів, а не за рахунок пенсійних заощаджень 
працюючих громадян 

� фінансувати дострокові пенсії за рахунок роботодавців, що 
стимулюватиме їх до впровадження нових технологій, поліпшення 
умов і охорони праці, зменшення чисельності громадян, котрі 
працюють у шкідливих умовах 

� запровадити сплату єдиного страхового внеску на загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування, доручивши це Пенсійному фонду 

� передбачити економічні стимули для пізнішого виходу людей на 
пенсію шляхом прогресивного підвищення розміру пенсії за кожен рік 
праці після досягнення пенсійного віку. 
Впровадження обов’язкової накопичувальної системи передбачає, що 

всі працівники зобов’язані відкладати частину зароблених коштів на старість 
і вносити її в Накопичуваний пенсійний фонд. Після досягнення пенсійного 
віку кожен додатково одержуватиме до виплат за солідарною системою 

пенсію з обов’язкової накопичувальної системи. 

Програми реформування передбачали особливості переходу до 
багаторівневої пенсійної системи: у його процесі тривалий час (25–30 років) 
необхідно доведеться виконувати подвійні зобов’язання: виплачувати пенсії 
тим, хто отримує їх лише із солідарної системи, і водночас спрямовувати 

частину коштів на формування обов’язкових індивідуальних пенсійних 
заощаджень. 

Закон України «Про недержавне пенсійне забезпечення» визначає 
недержавний пенсійний фонд як неприбуткову організацію, метою створення 
якої є: 

� накопичення коштів учасників фонду для подальшого 
інвестування з метою доходу на користь учасників цих фондів 
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� здійснення виплат за рахунок пенсійних активів відповідно до 
договорів про виплату пенсій учасникам фонду, які отримали 

право на пенсійну виплату. 
Зазначалося, що необхідною умовою пенсійного реформування є 

підготовка суспільства, його свідомості до сприйняття нової пенсійної 
системи. Реформа матиме успіх лише за умови усвідомлення в усіх 
прошарках населення її необхідності та незворотності, а головне — 

позитивного впливу на умови життя й добробут людей. 

Для розвитку ринку недержавного пенсійного забезпечення та його 
інтеграції в пенсійну систему в цілому необхідним є пошук варіантів 
стимулювання розвитку пенсійних систем, серед них: 

� податкове стимулюванням 

� регулювання і контроль у цій сфері  
� затвердження припустимих типових пенсійних схем 

� встановлення вимог до інвестування пенсійних резервів та 
підвищення рівня відкритості та прозорості цієї діяльності.  

Серед напрямів реформування пенсійної системи:  

� включення в ресурси пенсійного забезпечення, крім внесків 
роботодавців, внесків самих працівників як повноцінних суб’єктів 
свого пенсійного страхування 

� стимулювання громадян самостійно піклуватися про майбутню 

пенсію 

� активний розвиток сектору приватного пенсійного забезпечення і 
поступове перекладання зобов’язання на нього – від рівних часток до 
поступового скорочення, що фінансується державою. 

 

Основні проблеми існуючої пенсійної системи України29
: 

1. Вкрай низький середній розмір виплачуваних пенсій. Мінімальний 

розмір трудових пенсій складає близько 75% прожиткового мінімуму для 
непрацездатних осіб, що не відповідає європейським стандартам. Вихід 
на пенсію означає втрату в середньому приблизно двох третин доходу. 
Низький рівень пенсій змушує багатьох людей продовжувати роботу 
протягом, принаймні, перших десяти років після виходу на пенсію, що, 
у свою чергу, створює серйозні проблеми з працевлаштуванням молодого 
покоління.  

2. Розмір пенсій мало залежить від виробничого стажу і суми сплачених 
трудових внесків. Через таку незбалансованість дві третини колишніх 
робітників та службовців одержують майже однакові пенсії. Це сприяє 
незацікавленості, як роботодавців, так і працівників, у сплаті пенсійних 
внесків. 
                                         

29
 Недержавне пенсійне забезпечення. — Режим доступу: 

http://www.usb.com.ua/business/pension_fund/pension/ 
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3. Соціальна нерівність стосовно людей із середнім у країні рівнем пенсії 
підсилюється нарахуванням окремим категоріям громадян пільгових пенсій. 

Колишні народні депутати, державні службовці, працівники прокуратури 

і суду, науковці, журналісти після виходу на пенсію одержують до 90% свого 
заробітку.  

4. Сама процедура призначення і перерахунку пенсій занадто складна 
і непрозора. Діюча пенсійна система регулюється понад 20 законодавчими 

актами і величезною кількістю нормативно-правових документів. 
Це викликає недовіру, здивування і справедливі дорікання громадян.  

5. Крім інших своїх недоліків, подібна пенсійна система не задовольняє 
також потреби в довгострокових ресурсах, як фінансових інститутів, так 
і економіки України в цілому. 

 

Складові успішного реформування 

 системи пенсійного забезпечення України  

та адаптації її до європейських стандартів 
 

 
створення механізмів надійного контролю суспільства й держави за 

функціонуванням пенсійної системи 

 
інформаційне забезпечення процесу реформування 

 
формування в населення довіри до державної політики в цій сфері 

 
демонстрація чітких, послідовних, цілеспрямованих кроків реформи 

 
пенсійне консультування 

 
пропагування самостійної турботи про свої пенсії в здоровому й 

працездатному віці 

 
розвиток інфраструктури фінансових і фондових ринків для забезпечення 

надійного зберігання довгострокових пенсійних активів 

 
економічне зростання держави 

 

Причини, які не дозволяють пенсійним грошам в Україні працювати 

ефективніше: 
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� законодавчі обмеження з розміщення активів: законодавством 

передбачено, що значну частину коштів пенсійні фонди можуть 
інвестувати в державні цінні папери 

� пенсії не можуть інвестуватися в нерухомість і землю, тому що в 
Україні ринок землі ще не сформований, а інші ринки нестабільні 

� слабкість фондового ринку.  

�  
 

2. Охорона здоров’я в контексті адаптації  
соціальної політики до стандартів ЄС 

 

Право людини на охорону здоров’я та медичну допомогу – одне з 
основних у системі соціальних прав. Здоров’я населення в цілому і кожної 
людини зокрема як члена суспільства має визначальне значення для 

Результати адаптації пенсійного законодавства України до міжнародних стандартів 

Нова пенсійна система складається з трьох рівнів: перший рівень – солідарна система, другий 

рівень – накопичувальна система, третій рівень – система недержавного пенсійного забезпечення  

Визначено механізм обрахування та сплати страхових внесків на пенсійне страхування 

Замінено трудовий стаж на страховий стаж, який є однією з обов’язкових умов призначення 
пенсій за загальнообов’язковим державним пенсійним страхуванням  

Визначено страхувальників, які повинні сплачувати страхові внески за застрахованих осіб, у 
тому числі у випадках, коли особа не працює через поважні причини (проходження строкової 
служби, безробіття, догляд за малолітньою дитиною тощо), а також коли страхувальники мають 
найманих працівників, але не здійснюють витрат на оплату їх праці 

Визначено страхувальників, які мають сплачувати страхові внески за застрахованих осіб. 

Встановлено новий механізм залежності розміру пенсії від тривалості страхового стажу та 
розміру заробітку. Знято максимальне обмеження розміру пенсій 

Встановлено новий механізм обрахунку страхового стажу із введенням коефіцієнту страхового 

стажу 

Не застосовується кратне обрахування страхового стажу (яке раніше застосовувалося при 

обрахунку трудового стажу у певних випадках) 

Визначено мінімальний страховий стаж, який де право на призначення пенсії за віком у 
солідарній системі – п’ять років 

Встановлено мінімальний розмір пенсії за віком за наявності у чоловіків 25, а у жінок – 20 років 
страхового стажу в розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, 
визначеного законом 
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існування і розвитку держави. Саме таке значення визнане Резолюцією 

Генеральної Асамблеї ООН (UNG 34/58, 1979) і Програмою Всесвітньої 

організації охорони здоров’я (ВООЗ). 

Міжнародно-правові стандарти у сфері охорони здоров’я – це вміщені у 
міжнародно-правових актах принципи і норми, які визначають зміст та обсяг прав 
людини у сфері охорони здоров’я30

. 

 

Стандарти в охороні здоров’я визначають: як і що діагностувати або 
лікувати, як організовувати профілактичний огляд, яким повинен бути 

результат тощо 31
.  

Основна мета розробки стандартів в охороні здоров’я: охорона і 
зміцнення здоров’я населення; захист прав людини (пацієнта); підвищення 
якості життя суспільства за допомогою зміцнення служб охорони здоров’я; 
розробка законів у сфері охорони здоров’я; забезпечення соціального 
прогресу32

. 

 

 Основні об’єкти стандартизації в охороні здоров’я: 

� права і обов’язки населення і медичних працівників 
� медична інформація і звітність 
� управління та організація охорони здоров’я, кадри, освіта, лікарські 
засоби, медичні послуги та ін. 

Ознаки стандартів у сфері охорони здоров’я: 

а) обгрунтованість з науковго, практичного і технічного поглядів; 
б) реальність стандарта, тобто об’єм медичної допомоги, вимоги до 

якості медичного обслуговування, що містяться у стандартах і 
надаються кожному пацієнту повинні визначатись з урахуванням 

реальних умов у вітчизняній охороні здоров’я як фінансового, так і 
кадрового, матеріально-технічного, освітнього; 

в) надійність, тобто складений відповідно до принципів науково 
обгрунтованої медичної практики; небхідно досягнути 

одностайності думок висококваліфікованих лікарів щодо визначення 
стандартів; 

г) чітка визначеність, тобто стандарт має бути описаний за допомогою 

точних формальних визначень, розписано, хто конкретно і яку 
частину стандарту забезпечує та ін.; 

                                         

30
 Сенюта С. Міжнародно-правові стандарти у сфері охорони здоров’я // Вісник Львів. ун-ту: Серія юрид. – 

Вип. 40. – 2004. 
31

 Ласиця Т.С. Можливість підвищення ефективності лікування хворих на бронхіальну астму за рахунок 
упровадження стандартів якості // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2000 

– № 1. 
32 Якубовяк В. Международный опыт стандартизации в здравоохранении // Проблемы стандартизации в 
здравоохранении. – 2002. – №4. 
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д) дієвість, тобто необхідно проводити періодичний аналіз і перегляд 

раніше встановлених стандартів і розробити механізм  забезпечення 
або стимулювання виконання встановлених стандартів. 

Міжнародний стандарт у сфері охорони здоров’я має багатоаспектний характер і 
регламентується разом з регулюванням відносин у галузі охорони навколишнього 
природного середовища, контролю санітарно-епідемічної ситуації, якості 
продукції, що випускається, та інших чинників, що впливають на фізіологічну і 
психологічну «якість життя людини». Більшість стандартів прав людин у сфері 
охорони здоров’я, що закріплені у міжнародно-правових актах, розглядаються 
міжнародною спільнотою в якості загальновизнаних принципів і норм 

міжнародного права, які мають обов’язкову силу для всіх держав світу. Вони 

мають загальний характер, і відступити від інших неможливо. Їх значення полягає 
у тому, щоб усі конкретні норми з прав людини розроблялись на основі таких 
принципів, які одночасно є критерієм їхьої законності [17, с.435]

33
. 

 

Міжнародно-правові стандарти у сфері охорони здоров’я, як і стандарти 

в інших галузях, закріплюються у міжнародно-правових актах, які, як 
правило, поділяють на: 

� всесвітні (універсальні) 
� регіональні. 

 

Серед найважливіших всесвітніх міжнародно-правових документів з 
прав людини, у який закріплено міжнародно-правові стандарти у сфері 
охорони здоров’я: 

� Міжнародний білль про права людини (Міжнародна хартія прав 
людини), який прийнятий ООН; складається з п’яти документів, 
одним з яких є Загальна декларація прав людини від 10 грудня 
1948 р. 

� Міжнародний пакт про громадянські і політичні права 
� Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права 
� Факультативний протокол до Міжнародного пакту про громадянські 

та політичні права. 
Зокрема, пакти становлять своєрідний міжнародний кодекс прав людини 

і громадянина. Ними закладено міжнародний фундамент права на охорону 
здоров’я. 

Серед регіональних міжнародно-правових актів, що містять міжнародні 
стандарти у сфері охорони здоров’я – Європейська соціальна хартія 
(переглянута).  

Згідно з Загальною декларацією прав людини, Міжнародним пактом про 

економічні, соціальні та культурні права, а також Європейською 

                                         
33

 Лукашева Е.А. Общая теория прав человека. — М., [Б.в.], 1996. 
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соціальною хартією (переглянутою) обов’язком держави є піклування про 
здоров’я людини і забезпечення його охорони. 

 

Європейська соціальна хартія (переглянута) окремими статтями 

передбачає право на охорону здоров’я (ст. 11) і право на соціальну та 
медичну допомогу (ст. 13). 

Під час оцінци ситуації з виконанням зобов’язань за ст. 11 Комітет з 
соціальних прав – Комітет незалежних експертів проводить глобальну оцінку 
відповідності стану з охороною здоров’я вимогам Хартії щодо усунення 
причин поганого здоров’я.  

Вважається, що держава дотримується цього зобов’язання, якщо вона 
представила відомості наявності належної системи охорони здоров’я, включаючи 

такі елементи: належну і загальнодоступну державну систему охорони здоров’я, 
що дозволяє надавати медичну допомогу всьому населенню і забезпечує 
профілактику і діагностику захворювань. Особлива увага приділяється вразливим 

верствам населення, а також післяродовим станам породіль.  
Практика винесення Комітетом висновків засвідчує, що високі показники 

дитячої смертності ведуть до прийняття негативного висновку.  

Крім суто медичних заходів враховуються заходи щодо захисту 
навколишнього середовища і заходи щодо забезпечення безпеки продуктів 
харчування, зменшення забруднення повітря, ґрунту та води, для захисту від шуму; 
щодо лікування деяких захворювань (СНІДу, розумових відхилень, хвороб, 
пов’язаних з палінням, наркоманією, алкоголізмом і т. ін.); відомості про рівень 
числа працюючих у санітарних службах, про число лікувальних закладів (лікарень, 

 Деякі дослідники аналізуючи норму ст.49 Конституції України, що 
закріплює право на охорону здоров’я, а також його гарантії, визначають, що 
Основний Закон України урахував це положення і вимоги, зокрема у ч.3 ст. 49 

Конституції передбачено, що держава створює умови для ефективного і 
доступного для всіх громадян медичного обслуговування; медична допомога 
надається у державних і комунальних закладах безоплатно; існуюча мережа 
таких заклдадів не може бути скорочена. Крім цього, держава фінансує 
відповідні соціально-економічні, медико-санітарні, оздоровчо-профілактичні 
програми, дбає про розвиток фізичної культури і спорту, забезпечує санітарно-
епідемічне благополуччя. Але, на жаль, коли мова йде про практичну 
реалізацію положень цієї норми, то виникає велика кількість проблем різного 
характеру від неналежної нормативно-правової бази у сфері охорони здоров’я 
до скрутної економічної ситуації в Україні. Як зазначає доц. Н. Болотіна, в 
Україні стару систему охорони здоров’я майже зруйновано, а для нової не 
створено ні законодавчої, ні фінансової бази (Болотіна Н. Медичне право у 
системі права України // Право України. – 1999. – № 7 – с.118.) 
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диспансерів, медичних центрів) та про їх географічний розподіл. Також 

досліджуються питання про консультативні й просвітницькі послуги та 
профілактику захворювань (практику щодо вакцинації, заходи, пов’язані з 
інфекційними захворюваннями). Комітет прагне забезпечити, щоб Договірні 
Сторони мали медичні служби загального профілю у всіх початкових і середніх 
школах. Якщо держава при ратифікації Хартії бере на себе зобов’язання за ст. 11, у 
першій доповіді необхідно описати систему охорони здоров’я в країні, при цьому 
вказати наявні проблеми та їх масштаб. 

 

Стосовно зобов’язань за ст. 13 Хартії у виданні Ради Європи 

«Європейська соціальна хартія: Довідник» зазначається, що медична 
допомога має включати безплатні або субсидовані медичні послуги або 
виплати, які дозволяють людям оплатити необхідні їм за станом здоров’я 
медичні послуги. Право на таку допомогу має бути чітко встановлено у 
законі, «базуватися на об’єктивних критеріях і не залежати від будь-яких 

бюджетних можливостей». Особа повинна отримати право оскаржити будь-
яке негативне рішення влади. 

 

Серед основних документів, де закріплені європейські стандарти 

медичної допомоги, – Європейський кодекс соціального забезпечення 

(переглянутий), схвалений 6 листопада 1990 р. державами-членами Ради 

Європи.  

Згідно зі ст. 8 медична допомога повинна включати лікування і медичну 
допомогу профілактичного характеру.  

Ст. 10 Кодексу конкретизує ці загальні положення. Вона встановлює, що 
медична допомога має включати допомогу лікарів загальної практики і 
спеціалістів, яка надається в лікувальних закладах і поза ними, включаючи 

необхідну діагностику і візити додому; забезпечення необхідними 

лікарськими засобами, приписаними лікарями чи іншими кваліфікованими 

фахівцями; перебування в разі необхідності в лікарні або в іншому 
лікувальному закладі; стоматологічну допомогу, включаючи протезування; 
медичну реабілітацію, включаючи протезні й ортопедичні пристосування; 
транспортування пацієнтів. 
 

Мета реформ у сфері політики охорони здоров’я,  

які проводяться у більшості країн ЄС: 

� розширення кількості застрахованих; децентралізація державної 
системи охорони здоров’я 

� збільшення первинної допомоги 

� розширення автономії стаціонарів; посилення приватного сектора 
� поліпшення якості медичних послуг 
� пріоритетність профілактики та медичної освіти перед процесом 

лікування як таким. 
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В цілому стратегія ЄС щодо охорони здоров’я має такі напрями: 

а) вдосконалення системи інформації щодо здоров’я на всіх рівнях 
суспільства; 

б) створення механізму швидкого реагування на основі загрози для 
здоров’я; 

в) зосередження на детермінантах здоров’я, зокрема на шкідливих 
чинниках, пов’язаних зі стилем життя. 
 

В Україні законодавча база у сфері охорони здоров’я включає: 

� Конституцію України 

� Основи законодавства України про охорону здоров’я 
� Закон України «Про забезпечення санітарного і епідемічного 
благополуччя населення» 

� Закон України «Про запобігання захворюванню на СНІД та 
соціальний захист населення» 

� Закон України «Про донорство крові та її компоненти» 

� Закон України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних 
засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» 

� Закон України «Про захист населення від інфекційних хвороб» 

� Закон України «Про психіатричну допомогу» 

� Закон України «Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз» 

� Закон України «Про трансплантацію органів та інших анатомічних 
тканин людині» 

� Закон України «Про лікарські засоби» 

� підзаконні нормативно-правові акти у питаннях медичного та 
наркологічного огляду, репродуктивної діяльності, корекції (зміни) 

статі тощо. 
Конституція проголошує право кожного на охорону здоров’я, медичну 

допомогу та медичне страхування (ст. 49). Основний Закон проголошує такі 
права для кожної людини, як громадян України, так і для іноземців і осіб без 
громадянства, біженців. 

Серед гарантій, закріплених в Конституції України, зокрема, 
передбачено, що охорона здоров’я забезпечується державним фінансуванням 

соціально-економічних, медико-санітарних і оздоровчо-профілактичних 

програм. Держава бере на себе обов’язок щодо створення умов для 
ефективного і доступного для всіх громадян медичного обслуговування. 
Конституційними гарантіями також є безоплатність медичної допомоги у 
державних і комунальних закладах охорони здоров’я; заборона скорочення 
кількості таких закладів; державне забезпечення норм санітарно-

епідемічного стану. 
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Держава визнає право кожного громадянина України на охорону 
здоров’я і забезпечує його захист. У разі порушення законних прав та 
інтересів громадян у сфері охорони здоров’я відповідні державні, громадські 
або інші органи, підприємства, установи та організації, їх посадові особи і 
громадяни зобов’язані вжити заходів щодо поновлення порушених прав, 
захисту законних інтересів та відшкодування заподіяної шкоди. Судовий 

захист права на охорону здоров’я здійснюється у порядку, встановленому 
законодавством. 

Рішення про обмеження прав громадян, пов’язані зі станом їхнього 
здоров’я, можуть бути оскаржені в судовому порядку не лише на підставі 
окремих нормативних актів, а й на підставі Конституції. В Україні є 
можливість судового захисту для всіх прав, встановлених Основним 

Законом. Легальною основою для цього є положення ст. 8, де встановлено, 
що норми Конституції України є нормами прямої дії. Звернення до суду для 
захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо 
на підставі Конституції гарантується. 

Основи законодавства України про охорону здоров’я (далі – Основи) у 
своїй преамбулі визнають, що «кожна людина має природне невід’ємне і 
непорушне право на охорону здоров’я. Суспільство і держава відповідальні 
перед сучасним і майбутніми поколіннями за рівень здоров’я і збереження 
генофонду народу України, забезпечують пріоритетність охорони здоров’я в 
діяльності держави, поліпшення умов праці, навчання, побуту і відпочинку 
населення, розв’язання екологічних проблем, вдосконалення медичної 
допомоги і запровадження здорового способу життя». 

Згідно зі ст. 5 Основ, охорона здоров’я – загальний обов’язок 
суспільства та держави. Державні, громадські або інші органи, підприємства, 
установи, організації, посадові особи та громадяни зобов’язані забезпечити 

пріоритетність охорони здоров’я у власній діяльності, не завдавати шкоди 

здоров’ю населення і окремих осіб, у межах своєї компетенції подавати 

допомогу хворим, інвалідам та потерпілим від нещасних випадків, сприяти 

працівникам органів і закладів охорони здоров’я в їх діяльності, а також 

виконувати інші обов’язки, передбачені законодавством про охорону 
здоров’я. 

Громадянам України, які перебувають за кордоном, гарантується право 
на охорону здоров’я у формах і обсязі, передбачених міжнародними 

договорами, в яких бере участь Україна. 
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Законодавством України визначено й інші права громадян у галузі 
охорони здоров’я. В інших статтях Основ, у законах та підзаконних актах 
містяться конкретні права на отримання медичної допомоги та її видів. 
Зокрема, правові основи медичної допомоги передбачено в розділі V Основ 
«Лікувально-профілактична допомога». Це стосується права на отримання 
медичної допомоги в акредитованих закладах охорони здоров’я – 

поліклініках, лікарнях, диспансерах тощо; на вільний вибір лікаря і 
лікувального закладу; на отримання профілактичної, діагностичної допомоги 

та забезпечення ліками на умовах, визначених законодавством; на отримання 
медичної інформації про стан свого здоров’я; на медичне втручання; на 
проведення медичної експертизи стану свого здоров’я і отримання її 
висновку; на направлення на лікування за кордон; на медичну допомогу в 
невідкладних екстремальних ситуаціях тощо 

 Ст. 6 Основ передбачає цілий комплекс конкретних повноважень 
громадян у сфері охорони здоров’я. Це, зокрема, право на:  
а) життєвий рівень, включаючи їжу, одяг, житло, медичний догляд та 
соціальне обслуговування і забезпечення, який є необхідним для підтримання 
здоров’я людини;  

б) безпечне для життя і здоров’я навколишнє природне середовище; 
в) санітарно-епідемічне благополуччя території і населеного пункту, де 
людина проживає;  
г) безпечні та здорові умови праці, навчання, побуту та відпочинку; 
д) кваліфіковану медико-санітарну допомогу, включаючи вільний вибір 
лікаря і закладу охорони здоров’я; 
е) достовірну та своєчасну інформацію про стан свого здоров’я і здоров’я 
населення, включаючи існуючі та можливі фактори ризику та їх ступінь; 
є) участь в обговоренні проектів законодавчих актів і внесення пропозицій 

щодо формування державної політики в галузі охорони здоров’я; 
ж) участь в управлінні охороною здоров’я та проведенні громадської 
експертизи з цих питань у порядку, передбаченому законодавством; 

з) можливість об’єднання в громадські організації з метою сприяння охороні 
здоров’я; 
й) правовий захист від будь-яких незаконних форм дискримінації, 
пов’язаних зі станом здоров’я; 
і) відшкодування заподіяної здоров’ю шкоди; 

ї) оскарження неправомірних рішень і дій працівників, закладів та органів 
охорони здоров'я; 
й) можливість проведення незалежної медичної експертизи у разі незгоди 

громадянина з висновками державної медичної експертизи, застосування до 
нього заходів примусового лікування та в інших випадках, коли діями 

працівників охорони здоров'я можуть бути ущемлені загальновизнані права 
людини і громадянина. 
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Окремі категорії населення мають право на особливий соціальний захист 
у сфері охорони здоров’я. Насамперед це стосується охорони здоров’я матері 
та дитини, інвалідів, осіб похилого віку тощо. 

Законодавство встановлює допустимі обмеження прав громадян, 

пов’язані зі станом їх здоров’я. На підставах і в порядку, передбачених 
законами України, громадяни можуть бути визнані тимчасово або постійно 
непридатними за станом здоров’я до професійної або іншої діяльності, 
пов’язаної з підвищеною небезпекою для оточуючих, а також з виконанням 

певних державних функцій. 

Медична допомога в Україні надається в державних, комунальних та 
недержавних закладах охорони здоровэя. Прийнято низку нормативно-

правових актів, які встановлюють нормативи надання медичної допомоги та 
показники якості медичної допомоги в амбулаторно-поліклінічних і 
стаціонарних умовах. Держава гарантує надання безоплатної медичної 
допомоги громадянам України у державних та комунальних закладах 
охорони здоров’я. 

 

Державні гарантії права на охорону здоров’я та медичну допомогу у 
відповідності до європейських стандартів  

(закріплені в Основах законодавства України про охорону здоро’я) 

а) створення розгалуженої мережі закладів охорони здоров’я; 
б) організація і проведення системи державних і громадських заходів 

щодо охорони та зміцнення здоров'я; 
в) надання всім громадянам гарантованого рівня медико-санітарної 

допомоги в обсязі, що встановлюється Кабінетом Міністрів України;  

г) здійснення державного і, по можливості, громадського контролю та 
нагляду в галузі охорони здоров’я; 

д) організація державної системи збирання, обробки й аналізу 
соціальної, екологічної та спеціальної медичної статистичної інформації;  

е) встановлення відповідальності за порушення прав і законних інтересів 
громадян у галузі охорони здоров'я. 

Суттєвою гарантією для забезпечення права на охорону здоров’я та 
медичну допомогу виступає медичне страхування. Проте закону про медичне 
страхування ще не прийнято. Не визначено також на законодавчому рівні 
такий базовий соціальний стандарт, як обсяг гарантованої медичної 
допомоги. 

Громадяни України мають не лише права, а й певні обов’язки у сфері 
охорони здоров’я.  

Обов’язки громадян у галузі охорони здоров’я 
� піклуватись про своє здоров’я та здоров’я дітей, не шкодити 

здоров’ю інших громадян  
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� у передбачених законодавством випадках проходити 

профілактичні медичні огляди і робити щеплення 
� подавати невідкладну допомогу іншим громадянам, які 
перебувають у загрозливому для життя і здоров'я стані 

� виконувати інші обов’язки, передбачені законодавством про 
охорону здоров’я. 

Іноземні громадяни та особи без громадянства, які постійно проживають 
на території України, користуються такими ж правами і несуть такі ж 

обов’язки в галузі охорони здоров’я, як і громадяни України, якщо інше не 
передбачено міжнародними договорами чи законодавством України. 

Права та обов’язки в галузі охорони здоров’я іноземних громадян та осіб 
без громадянства, які тимчасово перебувають на території України, 

визначаються законодавством і відповідними міжнародними договорами. 

Незважаючи на реформування, процес адаптації законодавства у сфері 
соціального захисту, охорони праці та охорони здоров’я перебуває на 
початковій стадії. Лише перші кроки здійснено у напрямі наближення 
національних стандартів до європейських. Так, наприклад, з метою 

зменшення масштабів бідності Указом Президента України затверджено 
Стратегію боротьби з бідністю. Кабінетом Міністрів України видано 
постанову про Комплексну програму забезпечення реалізації Стратегії 
боротьби з бідністю, щорічно розробляються заходи з метою її реалізації. 
Щомісячно здійснюється моніторинг рівня життя населення. 
Аби наблизити законодавство України до права ЄС, необхідно опрацювати та 
схвалити Кодекс законів про працю, а також низку законів про здоров’я та 
безпеку.  
 

Варіанти практичного вивчення матеріалу 
 

1. Рольова гра «Прийняття правового акту з питань пенсійної реформи».  

Необхідне забезпечення: роздатковий матеріал (витяг з уявного 

проекту постанови Кабінету Міністрів України) – кожній  групі; бейджі з з 

назвами груп, папір, ручки.  

Учасники рольової гри:  

1. група представників  населення; 

2. група роботодавців-бізнесменів; 

3. група представників органів влади; 

4. група експертів, міжнародних спостерігачів. 

Завдання: Ознайомившись з проектом, проаналізувати його з позиції 

кожної з груп; визначити позитиви та негативи запропонованих в уявному 

проекті постанови змін  для кожної з визначених груп; міжнародним 

спостерігачам необхідно проаналізувати запропонований проект на предмет 

узгодження з міжнародними стандартами.  
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В кожній з груп необхідно обрати доповідача, який представить 

аудиторії позицію кожної з груп.  

 
Витяг з проекту постанови Кабінету Міністрів України  
«Про окремі питання здійснення пенсійної реформи»  

(Уявний) 
 
Кабінет Міністрів України постановляє: 
1. Збільшити розміри відрахувань до Пенсійного фонду України для окремих категорій 

працівників, заробітна плата яких більше 1500 грн., до 4 %; 
2. Запровадити збільшення пенсійного віку для жінок на 2 роки; 
3. Міністерству праці та соціальної політики України розробити механізм поетапного 

запровадження збільшення пенсійного віку для чоловіків до 65 років та жінок – до 62 років. 

 
Тривалість гри: 40 хв. (з них на підготовку – 20 хв. (ознайомлення з 

ситуацією та обговорення), тривалість презентацій з вирішення ситуації 

кожної з груп перед аудиторією та експертами до 5 хв. ) 

Очікувані результати: Після закінчення роботи учасники зможуть: 

� аналізувати шляхи реформування пенсійного забезпечення та 

наближення його до європейських стандартів;  

� виробити вміння аналізу ситуації з погляду різних соціальних груп, 

та визначати, відповідно, позитиви та негативи для кожної з них. 

Підбиття підсумків гри: може відбуватися після виступів експертів у 

формі колективного обговорення:  

1. складнощів під час підготовки та перебігу (брак інформації, 

відсутність необхідних знань та ін.);  

2. можливостей прийняття цього проекту в реальному житті. 

 

2. Інтерактивна лекція «Сутність реформування пенсійної системи та 
адаптації її до європейських стандартів» (до 15 хв.). Окрему увагу треба 

звернути на напрями реформування, основні проблеми існуючої пенсійної 

системи, результати адаптації пенсійного законодавства України до 

міжнародних стандартів. Можливий показ слайдів (див. схеми підрозділу). 

 

3. Дискусія: «Чи можливе в недалекому майбутньому наближення до 
європейських стандартів сфери охорони здоров’я України?» 

1. Вступне слово тренера: короткий 

огляд законодавчої бази у сфері охорони 

здоров’я, державні гарантії права на 

охорону здорв’'я та медичну допомогу у 

відповідності до європейських стандартів 

(до 10 хв). 

2. Дискусія (керує нею та направляє, 

підбиває підсумки тренер). 

 
Увага! 

Для проведення дискусії 
можливий розподіл учасників 
тренінгу на 2 групи (1-за; 2-проти 

запропонованого твердження) та 
попередня робота в групах; або ж 

загальне обговорення в групі 
спочатку твердження «за», потім 

«проти» 
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РОЗДІЛ ІV.  

АДАПТАЦІЯ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ 

ДО ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРІВ 

 

4.1. ВПРОВАДЖЕННЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ  

ПРАЦІ В ЗАКОНОДАВСТВО ОКРЕМИХ КРАЇН 

 
Теоретичний матеріал 

 

Міжнародне правове регулювання праці – це встановлена міжнародними 

договорами (актами) система стандартів щодо регулювання праці, яку 
держави, що приєдналися до відповідного міжнародного договору 
(ратифікували його), використовують в національному трудовому 
законодавстві.  

Це регулювання – один з різновидів захисту прав людини, інститутом, 

що утвердився в міжнародно-правовому регулюванні трудових відносин.  

Основний принцип міжнародно-правового регулювання праці – рівність у 
здійсненні прав і свобод людини. Рівність у праці виключає дискримінацію, 

тобто будь-яку відмінність, недопущення або перевагу, що встановлюється за 
ознакою раси, статі, релігії, іноземного, соціального походження, віку, 
сімейного стану, та приводять до порушення рівності можливостей у галузі 
праці і занять. 

Суб’єктами міжнародно-правового регулювання праці є ООН та її 
спеціалізований орган – Міжнародна Організація Праці. Також суб’єктами 

міжнародно-правового регулювання праці можуть бути різні об’єднання 
держав – Рада Європи, Європейський Союз та ін. 

Можливість участі ООН в міжнародному регулюванні праці базується 
на положеннях ст. 1 п. 3 та ст. 55 Статуту ООН, що визначають завдання 
міжнародного співробітництва із забезпечення поваги до прав людини і 
основних свобод.  

Деталізація цих положень здійснена у Загальній декларації прав 
людини, що погоджена  Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 р. в 

 Вперше право на працю було проголошене у Загальній 

декларації прав людини. Ст. 23 Декларації зазначає – кожна людина має 
право на працю, на вільний вибір роботи, на справедливі та сприятливі 
умови праці й на захист від безробіття. У Міжнародному пакті про 
економічні, соціальні й культурні права зазначається, що право на працю – 

це право кожної людини на отримання можливостей заробляти собі на 
життя працею, яку вона вільно обирає або на яку вільно погоджується 



 112

формі резолюції. В документі сформульовані основні права і свободи 

людини, зокрема: 
� на працю; 

� на вільний вибір роботи 

� на захист від безробіття  
� на справедливі та сприятливі умови праці 
� на однакові оплату за однакову роботу без будь-якої дискримінації 
� на задовільну винагороду, що забезпечить гідне існування для 

людини та її сім’ї 
� на створення профспілок та вступ до них 

� на відпочинок, включаючи право на розумне обмеження робочого дня 
та оплачувану періодичну відпустку.  

Загальна декларація прав людини для держав не має обов’язкового 

характеру. Це більше програмний, політичний акт.  
Іншим важливим блоком документів ООН, що фіксують трудові права, 

є Міжнародні пакти про права людини, схвалені Генеральною Асамблеєю 

ООН в 1966 р. В Міжнародному пакті про економічні, соціальні та 

культурні права трудовим правам присвячено значну кількість статей. Там 

закріплені:  
� право на працю 

� право на справедливі і сприятливі умови праці, включаючи 

справедливу заробітну плату без дискримінації  
� задовільні умови існування для трудящих та їх сімей; безпечні та 

здорові умови праці  
� однакові для всіх можливості просування службовою драбиною 

виключно на основі трудового стажу і рівня кваліфікації 
� право на відпочинок; право на профспілкову організацію  

� право на страйк; особлива охорона праці, інтересів жінок-матерів, 
дітей та підлітків.  

Трудові права в указаному Пакті сформульовані детальніше, ніж в 
Загальній декларації прав людини, коло цих прав ширше, крім того, містяться 
конкретні зобов’язання держав з запровадження цих прав у життя. В 

Міжнародному пакті про громадянські і політичні права є норми про 
заборону примусової праці та вільне здійснення права на асоціацію.  

Міжнародні конвенції ООН про ліквідацію расової дискримінації (1966 

р.) та дискримінації стосовно жінок (1979 р.) забороняють расову і етнічну 
дискримінацію, а також дискримінацію жінок, зокрема в галузі праці та 
трудових правовідносин. 

В 1990 р. ООН прийнята Міжнародна конвенція про захист права 

трудящих мігрантів та членів їх сімей, в якій істотне місце приділяється 
трудовим правам мігрантів. На регіональному рівні цю проблему регулюють 
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акти, прийняті європейськими регіональними об’єднаннями держав: Радою 

Європи (РЄ) та Європейським Союзом (ЄС).  

Міжнародна Організація Праці (МОП) 
Міжнародне Бюро Праці – постійний орган МОП, виконує функції секретаріату. Він 

не є суб’єктом міжнародно-правового регулювання праці, але займається підготовкою 

конвенцій і рекомендацій МОП і спостереженням за їх застосуванням, збиранням і 
поширенням інформації щодо міжнародно-правового регулювання умов праці найманих 
працівників. Міжнародне Бюро Праці займається підготовкою матеріалів до конференції 
МОП, надає допомогу державам у виробленні законів на основі рішень Генеральної 
конференції, видає публікації щодо міжнародно-правового регулювання праці 

Згідно зі Статутом один з головних напрямків діяльності МОП –

нормотворчість, тобто створення міжнародних трудових стандартів. МОП 

приймає конвенції та рекомендації, що стосуються різних аспектів праці. 
Рекомендація не є міжнародним договором і не повинна бути 

ратифікована. Рекомендація є побажанням, пропозицією ввести відповідні 
норми в національне законодавство. Рекомендація доповнює, уточнює і 
деталізує положення конвенції, дає можливість вибору державам при 

застосуванні міжнародної норми. Рекомендація подається уряду держави-

члена МОП з тим, щоб її положення шляхом прийняття закону або іншого 
нормативно-правового акту набули юридичної сили34

. 

Міжнародні трудові стандарти Міжнародної організації праці 

(МОП)
35

 включають в себе: 
� право на свободу об’єднань 
� право на ведення колективних переговорів 
� заборону на використання примусової праці 
� мінімальний рівень заробітної плати 

� свободу від дискримінації 
� право на однакову оплату за однакову працю 

� заборона примусової праці 
� право на колективні переговори 

� право на страйк 
� зайнятість і працевлаштування 
� умови праці 
� охорона праці 
� соціальна співпраця працівників і роботодавців 
� мирні засоби вирішення трудових конфліктів. 

                                         
34

 Болотіна Н. Медичне право у системі права України // Право України. — 1999. — №7.  
35 Making Workplace Human Rights a Vital Part of the Business Agenda Human — Режим доступу: 
http://www.sa-intl.org/ 
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Систематизовані Конвенції і рекомендації МОП утворюють 
Міжнародний кодекс праці. З 1919 р. МОП прийняла 181 конвенцію і 188 

рекомендацій з широкого спектра питань у сфері праці. Це – основні права 
людини, зайнятість і навчання, умови праці або техніка безпеки і гігієна 
праці. 

Конвенції МОП набувають обов’язковості для держав-членів ЄС лише 
після їх ратифікації (на відміну від законодавства ЄС). Разом із тим, відразу 
після реєстрації  ратифікації державою Конвенції у МОП, вона бере на себе 
зобов’язання щодо її виконання. Вони, як правило, забезпечуються через 
прийняття національного законодавства або нормативних актів на виконання 
Конвенції, або ж через внесення відповідних змін до існуючого 

законодавства, у випадку, коли воно є недостатнім для виконання згаданої 
Конвенції. Виконання Конвенцій, ратифікованих МОП, перевіряється за 
допомогою наглядового апарату, і у випадку невиконання, стороні  що 
завинила може бути висловлена вимога щодо приведення її національного 

законодавства у відповідність до Конвенції, яку вона ратифікувала. 

Підходи до безпосереднього застосування Конвенцій МОП до приватних 
осіб можуть відрізнятися, і в деяких країнах вони не мають безпосередньої 
обов’язковості. В інших же – ратифіковані Конвенції МОП автоматично 
інтегруються до національних юридичних систем, в результаті чого, зокрема, 
національні суди можуть застосовувати міжнародну норму, а не 
національний закон, коли виносять рішення щодо окремої суперечки. 

Щодо відповідальності за невиконання або неналежне виконання 
зобов’язань з ратифікованих конвенцій, фактично Статут МОП не містить 
жорсткої правової бази для притягнення до відповідальності держав-членів, 
що їх не виконують. Найчастіше відповідальність носить моральний 

характер.  

 Ратифіковані Конвенції МОП можуть також виконуватися й іншими методами, 

що узгоджуються з національними законами та практикою, наприклад, за допомогою 

колективних угод чи судових присудів. З іншого боку, у більшості випадків 
виконання Конвенції МОП насправді вимагає прийняття нових законів чи 

нормативних актів, тому що, за дуже незначними винятками, колективні угоди мають 
набагато вужчу сферу застосування, ніж юридичні норми 

 В Литві, відповідно до ст. 8.2 Кодексу про працю 2002 р., міжнародні її 
угоди прямо застосовуються до відносин у трудовій сфері, за винятком 

випадків, коли у таких міжнародних угодах вказується, що їх застосування 
вимагає прийняття спеціального нормативного акту Республіки Литва 
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Аспекти соціальної законності стандартів МОП: 

� незначна ймовірність включення в порядок денний Конференції МОП 

питання встановлення стандартів у випадку, коли члени Керівного 
органу організації працівників чи роботодавців виступають проти такого 
включення 
� як Конвенції, так і Рекомендації МОП повинні бути прийняті 
кваліфікованою більшістю в дві третини делегатів, присутніх на 
Конференції, що зазвичай означає неможливість їх прийняття у разі 
жорсткого спротиву із боку працівників чи роботодавців 
� на практиці, як групи працівників, так і роботодавців беруть на себе 
керівну роль під час розгляду на Конференції документів МОП, які вони 

ретельно обговорюють та доповнюють; таким чином, зазвичай, 

документи МОП готуються безпосередньо тими, хто ними надалі 
користується.  
Стандарти МОП забезпечують кандидатам на членство в ЄС юридичну 

схему, настільки ж важливу, як і Законодавство ЄС. Інколи Законодавство 
ЄС і Стандарти МОП перекриваються. В такому випадку звичайними діями 

країн-членів є координація національних законодавств із відповідними 

нормами Законодавства ЄС або МОП, які забезпечують найсприятливіші 
умови, тому що інакше така країна ризикує порушити свої зобов’язання 
перед МОП або перед Європейською спільнотою36

. 

Багато питань трудового законодавства розглядаються у Стандартах 
МОП і не розглядаються у Законодавстві ЄС, і навпаки; це означає, що кожна 
нормативна система забезпечує певну користь для держав-членів ЄС, на які 
розповсюджується дія обох систем.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
36

 Бронштейн А. Реформування трудового законодавства у країнах – кандидатах на вступ до ЄС: досягнення та 
виклики / Міжнар. бюро праці. — Женева, [Б.в.], 2003. 

 Наприклад, якщо в ЄС прийняті директиви стосовно інформування та 
консультування працівників на загальній основі, передачі підприємств або 
строкове працевлаштування, у МОП цього не зроблено. На противагу цьому, 
МОП прийняла Конвенції щодо свободи об’єднання та колективних 
переговорів, які не врегульовані Законодавством ЄС. 

Відомо, що ці Конвенції стали основою, на якій країни Центральної та 
Східної Європи змінили свої системи соціально-трудових відносин після 
розвалу комуністичних режимів. Конвенції МОП також розповсюджуються 
на багато інших питань, неврегульованих Законодавством ЄС, і досить часто 
відбувається таке, що Комісія розглядає Рекомендації для країни-членів ЄС 

стосовно ратифікації Конвенції МОП, яка відповідає соціальним цілям ЄС 
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Існують окремі сфери, в яких Законодавство ЄС та Стандарти МОП 

використовують протилежні підходи. Серед причин цього – прийняття 
відповідних Стандартів МОП понад п’ятдесят років тому, на тлі умов та 
цінностей, які дотепер не збереглися. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

У Європі джерелами міжнародно-правового регулювання праці, зокрема, 
є акти, прийняті Радою Європи та інституціями Європейського Союзу. 

 

Рада Європи є провідною міжнародною організацією, що була заснована 5 

травня 1949 року як політичний союз між десятьма європейськими державами - Великою 

Британією, Францією, Бельгією, Нідерландами, Люксембургом, Швецією, Норвегією, 

Данією, Італією та Ірландією. Штаб-квартира Ради Європи знаходиться у Страсбурзі 
(Франція).  

Метою Ради Європи згідно Статуту є: досягнення більшої інтеграції між її членами 

задля збереження та втілення у життя спільних ідеалів і принципів, а також сприяння 
економічному та соціальному прогресу.  

На сьогодні Рада Європи об’єднує 46 держав-членів.  
Серед головних напрямів діяльності Ради Європи: захист прав та головних свобод 

людини, зміцнення плюралістичної демократії, забезпечення верховенства права, пошук 
шляхів вирішення соціальних проблем та забезпечення соціальної стабільності, 
збереження культурного різноманіття у Європі 

Основні цілі,  
досягнення яких здійснюється через 

акти трудового права ЄС 

Підтримка і доповнення дій країн-членів може полягати в заохоченні до 
співробітництва (покращення знань, обмін інформацією та передовим досвідом, 

підтримка новаторських рішень і оцінка накопиченого досвіду), однак без будь-
якої гармонізації законів та підзаконних актів країн-членів. Гармонізація (через 
директиви), що передбачає встановлення мінімальних вимог, допускається 
стосовно вищезгаданих питань 

Забезпечення 
високого рівня 
соціального 
захисту 

Розвиток 
громадського 
діалогу, в 

тому числі на 
рівні ЄС 

Розвиток 
людських 
ресурсів 

Поліпшення 
умов життя та 

праці 
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Рада Європи ухвалила понад 160 конвенцій, хартій, угод і протоколів до 
них, в тому числі Європейську соціальну хартію (1961 р.), Переглянуту 
Європейську соціальну хартію у 1996 р., Європейську конвенцію про захист 
прав людини і основних свобод 1950 р.  

Рада Європейського Союзу (далі - рада ЄС) є керівним органом 

Європейського Союзу, тобто головною інституцією, що ухвалює рішення. 
Рада ухвалює законодавство Союзу, укладає міжнародні угоди, відповідає за 
координацію спільної економічної політики держав-членів. 

В залежності від процедури прийняття рішень Радою ЄС розрізняють дві 
групи сфер трудового права, що належать до її компетенції. Кваліфікованою 

більшістю голосів (яка визначається окремими угодами) ухвалюються 
рішення у стосовно: 

� безпеки і охорони здоров’я працівників 
� умов праці 
� права працівників на інформування і консультування 
� громадської інтеграції осіб, виключених із ринку праці 
� рівності жінок та чоловіків (шанси на ринку праці, ставлення до них 

на роботі) 
Шанси на інтеграцію стосовно громадських питань значно знижуються, 

якщо зобов’язує вимога одноголосності, тобто в питаннях: 
� соціального страхування 
� соціального захисту працівників 
� боротьби з дискримінацією за ознаками статі, раси, етнічного 

походження, релігії чи переконань, інвалідності або сексуальної 
орієнтації 

� координації систем соціального забезпечення 
� охорони прав працівників, з якими розривається трудовий договір, 

� представництва та колективного захисту інтересів працівників і 
роботодавців, в тому числі – участь робітників і роботодавців, в 
тому числі – участь працівників у прийнятті рішень 

� умов працевлаштування працівників із третіх країн, що легально 
перебувають на території ЄС. 

Вимога одноголосності при прийнятті рішень з питань захисту працівників, 
з якими розривається трудовий договір, представництва та колективного 
захисту інтересів працівників і роботодавців, включаючи участь працівників у 
прийнятті рішень, умов працевлаштування працівників, що прибули з третіх 

країн та легально перебувають на території ЄС, може бути замінено на вимогу 
кваліфікованої більшості голосів у відповідності з одноголосним рішенням Ради 

ЄС. 

До компетенції Ради не входять питання: 
� оплати праці 
� права на об’єднання в профспілки 

� права на страйк 
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� права на локаут. 
Як вже зазначалося в параграфі 1.1. законодавство ЄС складається із первинних 

(зокрема, Угода про створення Європейської спільноти) та вторинних (Директиви, 

нормативні акти, рішення тощо) правил та положень 

Угода про створення Європейської спільноти (далі Угода) містить 
декілька основних положень, які мають важливе значення для сфери 

трудового законодавства. До їх числа входять ст. 39 Угоди (колишня ст. 48 

Угоди), яка стосується свободи переміщення для працівників, ст. від 43 до 48 

Угоди (раніше – ст. 52 до 58 Угоди), стосовно права організації, а також ст. 
141 Угоди  (колишня ст. 119 Угоди) щодо принципів рівності оплати 

чоловіків та жінок за однакову роботу, або за роботу однакової цінності.  
Головними джерелами вторинного законодавчого регулювання у сфері 

праці та зайнятості є ст. 13 Угоди (колишня ст. 6a Угоди) та ст. 137 Угоди 

(колишня ст. 118 Угоди). Відповідно до ст. 13 Угоди, Рада ЄС має 
повноваження на здійснення відповідних заходів протии дискримінації за 
ознакою статі, расового чи етнічного походження, релігії чи віросповідання, 
віку чи сексуальної орієнтації. Відповідно до ст. 137 Угоди, вона також 

 У відповідності до ст. 137 (колишньої ст. 118 ЄС), Рада ЄС може 
приймати Директиви кваліфікованою більшістю голосів у таких сферах: 

• поліпшення, серед усього іншого, робочого середовища для захисту 
здоров’я та благополуччя працівників 

• умови праці 
• інформування та консультування працівників 
• інтеграція осіб, виключених із ринку праці, зі збереженням чинності 

положень ст. 150 

• рівність між чоловіками та жінками щодо використання можливостей 

ринку праці та поводження на робочому місці. 
Згідно з тією ж Статтею, необхідна одностайність для прийняття Директив 

Ради у наступних сферах: 
• соціальне забезпечення та соціальний захист працівників 
• захист працівників у питаннях, де йдеться про припинення їхніх трудових 

контрактів 
• представництво та колективний захист інтересів працівників і 

роботодавців, включно зі спільним прийняттям управлінських рішень, у 
відповідності до параграфа 6 

• умови працевлаштування громадян інших країн, що на законній підставі 
постійно проживають на території Спільноти 

• фінансові відрахування на розвиток зайнятості та створення робочих місць, зі 
збереженням сили положень, що стосуються Соціального фонду; ст. 137 ЄС не 
стосується наступних питань: платня, право на створення спілок, право на 
страйки та оголошення локаутів. 
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приймає Директиви на адресу держав-членів Союзу стосовно широкого 
спектру питань, пов’язаних із працею чи зайнятістю. Тепер в Угоди прийняті 
директиви у галузі праці, якими врегульовано питання працевлаштування за 
контрактом, рівності, захисту та залучення працівників. 

Через те, що Директиви ЄС спрямовані до держав-членів ЄС, вони 

вимагають свого втілення в їхні юридичні системи. Це, як правило, 
здійснюється через прийняття законодавства. Також можливо виконання 
Директив через колективні угоди національного рівня, за умови, що вони 

стосуються всіх працівників, яких ця Директива має на меті захистити. 

Разом із тим, Законодавство ЄС може мати і має безпосередню юридичну 
силу для приватних осіб, через те що значне число положень як Угоди, так і 
вторинних законодавчих актів безпосередньо надають індивідуальних прав 
громадянам держав-членів ЄС. Вони повинні забезпечуватися національними 

судовими органами. 

 Згідно ст. 226 Угоди про створення Європейської спільноти (колишня ст. 169 

Угоди), Європейська Комісія або держава-член ЄС можуть подавати скарги на 
підставі підозр щодо невиконання якою-небудь державою-членом ЄС її 
зобов’язань за Угодою, до Суду Європейських спільнот (СЄС). Підставами для 
подання скарги можуть стати, наприклад, недостатній рівень втілення обов’язкової 
Директиви на національному рівні, або відсутність скасування національного 
закону, який не узгоджується з Угодою або Директивою. Якщо Суд встановить, що 
зобов’язання не виконується, то держава, про яку йде мова, повинна забезпечити 

негайне виконання такого рішення. Якщо після нового розгляду з ініціативи 

Комісії, Суд встановить, що держава, про яку йде мова, не виконала його рішення, 
він може призначити застосування санкцій. Крім заслуховування скарг, поданих 
державою-членом ЄС або Комісією, СЄС має повноваження, у відповідності до ст. 
234 Угоди (колишня ст. 177 Угоди), приймати попередні рішення, на вимогу 
національних судових органів держави-члена ЄС, щодо інтерпретації Угоди чи 

інших актів інституцій Спільноти, які стосуються окремого випадку, що 
виноситься на розгляд національного судового органу. Рішення, прийняте СЄС у 
такому випадку, є обов’язковим для національного судового органу. Якщо СЄС 

вирішить, що національний закон не відповідає Законодавству ЄС, національний 

судовий орган може відмовитися від виконання національного закону і застосувати 

Законодавство ЄС до справи, яку він має вирішити. Прецедентне право СЄС із 
трудових питань багате та широко розповсюджене, особливо у галузі рівної оплати 

та рівного ставлення до працівників жіночої та чоловічої статі. 
 

Серед інших документів, що стосуються фундаментальних прав на 
робочому місці, зокрема є: 

� Європейська соціальна хартія (переглянута), Страсбург, 3 травня 
1996 року  

� Хартія Європейської економічної спільноти з фундаментальних 
прав працівників 1989 р.; вона встановила головні принципи, на 
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яких повинна має засновуватися модель Європейського трудового 

законодавства 
� Хартія з основних прав Європейського Союзу 2000 р., яка також 

містить численні положення, що мають важливе значення у 
трудовій та соціальній сферах, зокрема.  

    У Хартії Європейської економічної спільноти з фундаментальних прав 

працівників розглядаються, зокрема, такі явища: «Свобода пересування», 

«Зайнятість та винагорода», «Поліпшення умов життя та праці», «Соціальний 

захист», «Свобода організації та ведення колективних переговорів», «Професійне 
навчання», «Рівне ставлення до чоловіків та жінок», «Інформування, 
консультування та залучення працівників до участі у керівництві», «Охорона 
здоров’я та безпека на робочому місці», «Захист дітей та підлітків», «Літні особи та 
інваліди». 

Хартія з основних прав Європейського Союзу містить положення, зокрема, 
про примусову працю (ст. 5), про захист даних про особу (ст. 8), про свободу 
вибору професії та право виконувати роботу (ст. 15), про відсутність дискримінації 
(ст. 21), про рівність між чоловіками та жінками (ст. 23), про право працівників на 
інформацію та консультації на підприємстві (ст. 27), про право на колективні 
переговори та колективні дії, включно зі страйками (ст. 28), про право отримання 
безкоштовних послуг із працевлаштування (ст. 29), про захист у випадку 
невиправданого звільнення (ст. 30), про справедливі умови праці (ст. 31), про 
заборону дитячої праці та захист молоді на робочому місці (ст. 32). 

Жоден із цих документів не є обов’язковим у такому ж сенсі, як Угода чи 

вторинні нормативні документи. Разом з тим, у відповідних випадках, вони 
вимагають дій у сфері трудових відносин та соціальної політики від Європейського 
Союзу або держав-членів ЄС. 

 

Таким чином, до основних напрямів, яким приділяється увага в 
трудовому праві ЄС, належать: 

А)Індивідуальне трудове право: 

 

Відповідно до ст. 9 Конституції України діючі міжнародні договори, згоду на 
обов’язковість яких дав парламент, є частиною національного законодавства 
України. Якщо міжнародним договором або міжнародною угодою, в яких бере 
участь Україна, встановлені інші правила, ніж ті, які містить законодавство 
України про працю, то застосовуються правила міжнародного договору або 
міжнародної угоди (ст. 8-1 КЗпП України). Таким чином, в Конституції нашої 
держави і в Кодексі законів про працю України закріплений принцип 

пріоритету міжнародно-правових норм перед нормами національного 
законодавства. Перелік Конвенцій Міжнародної Організації Праці, які 
ратифіковані Україною подано у додатку № 9 
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1. Охорона праці      2. Умови праці 
� зарплата 
� інформування працівника про умови трудового 
договору і зміст трудових відносин 

� робочий час та чергова відпустка 
� охорона «нетипових», «тимчасових», та 

«відряджених» для роботи за кордоном працівників 
� заборона дискримінації на роботі та при 

працевлаштуванні 
� декретна відпустка 
� охорона здоров'я і життя від небезпек виробничого 
середовища 

 

� охорона праці жінок та молоді 
 

Б) Колективне трудове право 

 Серед нормативних актів, що регламентують зазначені напрями та 
стосуються сфер зближення національних законодавств, ключове значення 
мають такі: 

 

Охорона праці 
Директива ЄС 98/59/ЄЕС від 20 липня 1998 р. про зближення 

законодавств в сфері групових звільнень. 

 
 

Директива 2001/23/ЕЄС від 12 березня 2001 р. про зближення 

законодавств країн-членів в сфері прав працівників у випадку трансферта 

підприємств, цехів чи їх частин. 

«Групове звільнення» має місце тоді, коли протягом не більше ніж 30 днів з 
приводів, що не стосуються працівників особисто, роботодавець звільняє не менше: 

А) 10 працівників (якщо у нього зайнято 20- 100 працівників) 
Б) 10% працівників, якщо у нього зайнято 100 – 300 працівників 
В) 30 працівників, якщо у нього зайнято 300 і більше працівників. 
Груповим звільненням вважається також розірвання трудових договорів з не 

менш ніж 20 працівниками протягом 90 днів.  
У випадку групових звільнень у працівників є право на інформування і 
консультування. Роботодавець в даному випадку повинен дотримуватись спеціальної 
процедури звільнення 
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Умови праці 
Зарплата: 
Директива 2002/74/ЄЕС від 23 вересня 2002 р., що змінює Директиву 

80/987/ЄЕС від 20 жовтня 1980 р. про зближення законодавств країн-членів, 

щодо охорони працівників у випадку неплатоспроможності роботодавця. 

 
Директива 91/533/ЄЕС від 14 жовтня 1991 р. щодо обов’язку 

роботодавця інформувати працівників про умови трудового договору чи 

трудової угоди. 
За цією Директивою країни-члени повинні забезпечити поінформування 

працівника, якого приймають на роботу, про: 
• роботодавця 
• місце роботи 

• посаду, характер та категорії роботи, виконання якої йому буде доручено 
• суть роботи 

• дату укладення договору 
• тривалість відпустки 

• строк повідомлення при розірванні трудового договору 
• заробітну плату. 
Вказана інформація повинна надаватись в письмовій формі, і якщо вона не 

міститься в трудовому договорі, роботодавець повинен скласти окремий документ з 
вказаних питань. По деяких з них достатньо дати посилання на відповідні правові 
норми. Роботодавець зобов’язаний повідомити цю інформацію працівнику не пізніше 
ніж протягом 2-х місяців з дня його допуску до роботи. 

Питання заробітної плати до компетенції ЄС не відноситься, крім правила рівної 
зарплати за однакову працю та за роботу однакової цінності, а також охорона права 
працівника на заробітну плату в разі неплатоспроможності роботодавця. Ця 
Директива покладає на країни-члени обов’язок створити гарантуючі установи, 

відповідальні за виплату заробітної плати працівникам в разі, якщо роботодавець 
виявиться неплатоспроможним. Директива встановлює мінімальний розмір такої 
виплати. Згадані гарантуючі установи повинні бути наділеними засобами, що не 
залежать від засобів роботодавця. Роботодавці повинні приймати участь в 
фінансуванні гарантуючих установ. Обов’язок проведення належних виплат зарплати 

не може бути поставлена в залежність від факту стягнення внесків з роботодавця 

Метою Директиви є наближення законодавств країн-членів в сфері прав 
працівників при трансферті підприємств. 

Підставою для трансферту може бути договір чи прирівняний до нього 

юридичний факт. 
Підприємство, що передається, чи його частина повинні мати організовану 

структуру, що передбачає наявність організованої групи осіб і майна, що дозволяє 
займатися економічною діяльністю для досягнення визначеної мети. 

Трансферт підприємства не тягне за собою припинення трудових відносин чи 

зміни їх змісту. 
Тобто сам по собі трансферт не є підставою для звільнення ні для колишнього, 

ні для нового роботодавця 
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Колективне трудове право 
За загальним правилом колективне трудове право до компетенції ЄС не 

належить. Виключення складають деякі аспекти т.зв. участі працівників 
(інформування і консультування працівників). Співтовариство підтримує і 
доповнює діяльність країн-членів в сфері інформування і консультування 
працівників, що вказано в Договорі про створення ЄС, в Хартії основних 
прав та в проекті Конституції для Європи. 

У вторинному праві Співтовариства слід звернути увагу на Директиву 
94/45/ЄС від 22 вересня 1994 р. про створення європейських трудових рад, 
яка регулює питання інформування і консультування працівників на 
національних підприємствах, що діють на території більш ніж однієї держави 

в межах Співтовариства. 
В свою чергу «обмін думками і ведення діалогу між представниками 

працівників та роботодавців через встановлення права працівників на 
інформування і консультування в окремих країнах-членах містить Директива 
2002/14/ЄС від 11 березня 2002 р., що встановлює межі для інформування і 
консультування працівників в Єс. Ця директива визначає мінімальні вимоги в 
галузі права на інформування і консультування працівників на 
підприємствах, де працює 50 і більше працівників. Мета інформування і 
консультування полягає в сприянні громадському діалогу та взаємній довірі, 
підтримці розвитку занятості і здатності адаптуватися до нових вимог, 
пов’язаних з глобалізацією та виникненням нових форм працевлаштування. 

Інформування розуміють як передачу представникам робітників 
визначених даних. Консультування означає обмін думками і встановлення 
діалогу між партнерами. Інформування і консультування стосуються: 

� розвитку діяльності підприємства чи установи і їх економічної ситуації 
� ситуації, структури ймовірного розвитку зайнятості на підприємстві чи 

в установі, а також передбачуваних заходів по збереженню рівня 
зайнятості 

� змін в організації праці чи трудових договорів. 
Законодавство ЄС та Конвенції, ратифіковані МОП, разом із іншими 

міжнародними зобов’язаннями, в залежності від конкретного випадку, 
складають міжнародне юридичне середовище, в якому держави-члени ЄС 

повинні формувати своє національне трудове законодавство. Обізнаність 
законодавців у країнах-кандидатах на вступ до ЄС про обидві системи має 
важливе значення для розробки законопроектів.  

SOCIAL ACCOUNTABILITY (SA) 8000 – комплекс стандартів, які 
стосуються поліпшення умов праці, що підтримується організацією Social 
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Accountability International. Вимоги цього стандарту застосовуються незалежно від 

географічного розміщення, сектора промисловості чи розміру юридичної особи37
. 
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Особливості трудового законодавства в юридичних системах 

центральноєвропейських країн. 
� Юридичні системи засновані на романо-германській традиції. 
� Законодавчий процес загалом є вертикальним процесом, спрямованим 

згори донизу, тому що трудове законодавство переважно складається зі 
статутного права, а держава виступає як ініціатор процесів реформування 
трудового законодавства (країни Північної Європи та Бельгія відмовилися 
від цього підходу). 

� Система трудового законодавства відрізняє колективні та 
індивідуальні трудові відносини. На останні поширюються чітко визначені 
групи юридичних положень, хоча у деяких країнах обидві категорії 
інтегровано в єдиний законодавчий акт, зазвичай – трудовий кодекс. 

� На відміну від Західної Європи, у Центральній Європі кодифікація 
зустрічається часто, хоча у деяких країнах трудових кодексів немає (зокрема, 
в Естонії, Латвії, Словенії). 

� Індивідуальні трудові відносини засновані на концепції приватного 
права про контракт, або відносини працевлаштування. Це передбачає 
юридичну підпорядкованість працівника роботодавцеві, при наявності 
обопільних прав та зобов’язань у обох сторін контракту. З юридичної точки 

зору припускається, що трудовий договір укладається на невизначений 

термін, причому в більшості країн можливість укладення строкового 
трудового договору обмежується законом. (Як у випадку Західної Європи, 

припинення працевлаштування підпорядковується численним нормативним 

актам, тому що жодна з центральноєвропейських країн не сприйняла 
доктрини США про добровільну зайнятість). 

                                         
37 Сорока В. Международно-правовое регулирование труда: общий взгляд на проблему. – Режим доступу: 
http: // www.justbel.info/2002-5/art22.htm 
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� Положення про колективні трудові відносини завжди стосуються 
колективних переговорів та угод, а також вирішення колективних трудових 
конфліктів та проведення страйків. 

� У відповідності до юридичних систем усіх цих країн, колективні 
угоди мають обов’язковий характер для сторін угоди, а також для тих, кого ці 
сторонни представляють. В усіх країнах закон передбачає ситуації, коли за 
певних умов дія колективних угод може бути поширена на треті сторони38

. 

 
 
 

Варіанти практичного вивчення матеріалу 
 

1. Конверсаторіум (міні-лекція з обговоренням) на тему «Міжнародне 
регулювання праці» до 15 хв. Доцільним є також показ слайдів.  

 

2. Робота в групах (кількість груп – довільна) Міжнародні стандарти у 
контексті трудового законодавства України. 

Необхідні матеріали:ватман, фломастери, фліп-чарт.  

Завдання: Визначити 2–3 норми трудового законодавства України, які, 

на думку групи, потребують змін. Продумати, яким чином їх можна 

доповнити (розширити, змінити) з огляду на міжнародні стандарти.  

В кожній з груп необхідно обрати доповідача, який представить 

аудиторії роботу кожної з груп.  

Тривалість роботи: 18 хв. 
(робота в групах – 10  хв., 

тривалість презентації кожної з 

груп – до 3 хв). 

Очікувані результати: Після 

завершення роботи учасники 

зможуть співвідносити норми 

трудового законодавства з 

міжнародними стандартами. 

 

3. Дискусія (можливо в групах: кількість груп – довільна) «Соціальна 
законність стандартів МОП». 

Необхідні матеріали: слайд або роздатковий 

матеріал «Соціальна законність стандартів 

МОП» (див. теоретичний матеріал 

підрозділу), ватман, фломастери, фліп-чарт.  

                                         
38

 Бронштейн А. Реформування трудового законодавства у країнах – кандидатах на вступ до ЄС: 

досягнення та виклики / Міжнар. бюро праці. – Женева, [Б.в.], 2003. 
 

 
Увага! 

Проведення цієї вправи можливе лише 
після вивчення розділу 2.2. посібника, що 
стосується трудового законодавства 
України або ж для осіб, що працюють у 
сфері трудового законодавства 

 
Увага! 

Це завдання можна провести й у 
формі обговорення в аудиторії 
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Завдання: Після ознайомлення з деякими аспектами соціальної законності 

стандартів МОП, проаналізувати: чи відображають дані стандарти 

інтереси тих, для кого вони призначаються. 

В кожній з груп необхідно обрати доповідача, який представить 

аудиторії роботу кожної з груп.  

Тривалість роботи: 12 хв. (робота в групах – 7 хв., тривалість 

презентації кожної з груп – до 2 хв). 

Очікувані результати: Після завершення роботи учасники зможуть 

скласти уявлення про деякі механізми врахування інтересів зацікавлених 

сторін у прийнятті стандартів МОП. 
 

4. Робота з нормативно-правовими актами 

Необхідні матеріали: витяги знормативно-правових актів: 

1.(Директиви 2001/23/ЕЄС від 12 березня 2001 р. про зближення 

законодавств країн-членів в сфері 

прав працівників у випадку 

трансферта підприємств, цехів чи 

їх частин та статті 36, частини 

2,3 КЗпП; 2. (Директиви 

91/533/ЄЕС від 14 жовтня 1991 р. 

про обов’язок роботодавця інформувати працівників про умови трудового 

договору чи трудової угоди та статті 29 КЗпП); папір, ручки.  

Витяги з текстів директив містяться в теоретичному матеріалі 

параграфу. 

(Ст. 36 Кодексу законів про працю України (КЗпП), ч. 2,3). 
Зміна підпорядкованості підприємства, установи, організації не припиняє дії трудового договору. 

У разі зміни власника підприємства, а також у разі його реорганізації (злиття, приєднання, 
поділу, виділення, перетворення) дія трудового договору працівника продовжується. 

Припинення трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу 
можливе лише у разі скорочення чисельності або штату працівників.  

 

 (Ст. 29 Кодексу законів про працю України (КЗпП) 
 Обов'язок власника або уповноваженого ним органу проінструктувати працівника і визначити 

йому робоче місце 
До початку роботи за укладеним трудовим договором власник або уповноважений ним орган 

зобов'язаний: 
1) роз'яснити працівникові  його  рава і обов'язки  та проінформувати під розписку про умови 

праці, наявність на робочому місці, де він буде працювати, небезпечних і шкідливих виробничих 
факторів, які ще не усунуто,  та можливі  наслідки  їх  впливу  на здоров'я,  його  права  на пільги і 
компенсації за роботу в таких умовах відповідно до чинного законодавства і  колективного 
договору; 

2) ознайомити працівника з правилами внутрішнього рудового розпорядку та колективним 
договором; 

3) визначити працівникові робоче місце,  забезпечити його необхідними для роботи 
засобами; 

4) проінструктувати працівника з техніки безпеки,  виробничої санітарії,  гігієни  праці  і  
протипожежної охорони. 

 

 
Увага! 

Проведення даної вправи можна 
проводити й під час міні-лекції з 
обговоренням 
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Завдання: Ознайомившись з текстами наданих витягів, порівняти їх, знайти в 

них спільне та відмінне, та продумати, які переваги чи недоліки наданих 

витягів з європйських номативно-правових актів у порівнянні з відповідними 

статтями Кодексу законів про працю України:  

В кожній з груп необхідно обрати доповідача, який представить 

аудиторії роботу кожної з груп.  

Тривалість роботи: 12 хв. (робота в групах – 7 хв., тривалість 

презентації кожної з груп – до 2 хв). 

Очікувані результати: Після завершення роботи учасники зможуть 

скласти уявлення про окремі норми трудового права в Європейському Союзі 

та порівнювати їх з українськими. 
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4.2. ОГЛЯД ОКРЕМИХ СФЕР АДАПТАЦІЇ ТРУДОВОГО 

ЗАКОНОДАВТВА УКРАЇНИ ДО ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ 

 

Теоретичний матеріал 
 

Відповідно до Загальнодержавної програми адаптації законодавства 
України до законодавства Європейського Союзу на першому етапі її 

виконання пріоритетними сферами, в яких здійснюється адаптація 
законодавства України, є сфери, визначені ст. 51 УПС, зокрема охорона 
праці. 

Серед основних напрямів врахування положень acquis communautaire в 
національному законодавстві України в сфері охорони праці визначено: 

А. Умови праці. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положення Директиви № 2002/74/ЄЕС враховані в законодавстві 
України, крім таких: 

1) положення щодо обов’язку держав-членів створювати  

гарантуючі установи (забезпечення гарантійними фондами), які відповідальні 
за виплату заробітної плати робітникам у випадку, якщо роботодавець 
виявиться неплатоспроможним. Зазначене положення міститься в Преамбулі 
Директиви Ради № 2002/74/ЄЕС. Такі установи повинні мати кошти, що не 
залежать від коштів роботодавця. А роботодавці повинні в свою чергу брати 

участь у фінансуванні гарантуючих установ; 
2) положення ст. 4 Директиви Ради № 2002/74/ЄЕС щодо 

встановлення межі відповідальності гарантійних фондів, а також визначення 

1. Питання заробітної плати на рівні ЄС регулюються за правилом 

рівної цінності (формула рівної заробітної плати для представників жіночої та 
чоловічої статі за рівну працю та за роботу однакової цінності), а також охорона 
права робітника на заробітну плату у випадку платостпроможності роботодавця 
 

У
м
ов
и 

 п
ра
ці

 

1. Заробітна плата 
 

2. Інформування працівників про умови трудового договору 
 

3. Робочий час та щорічні відпустки 

 
4. Заборони дискримінації на роботі та під час 

працевлаштування 

5. Деякі обмеження щодо звільнення працівників 
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тривалості періоду, протягом якого гарантійні фонди приймають вихідні 
вимоги до оплати, але при цьому обумовлюється мінімальна межа тривалості 
зазначеного періоду; 

 

 

 

 

 

До положень Директиви № 91/533/ЄЕС, які частково враховано в 
національному законодавстві України, треба віднести п.2. ст.ст. 2, 3 

Директиви № 91/533/ЄЕС про інформування працівника, якого приймають на 
роботу, щодо визначених у Директиві питань в частині обов’язковості 
письмової форми інформування працівника.  

 

 

 

 

Зазначена Директива містить визначення термінів «робочий час» та «час 
відпочинку». Положення зазначеної Директиви загалом враховано нормами 

національного законодавства. 
Положення Директиви № 2003/88/ЄЕС, які не враховано в 

національному зконодавстві України: 

1) наведені у ст. 2 Директиви Ради № 2003/88/ЄЕС визначення, а саме: 
«робчий час», «період відпочинку», «нічний час», «нічний працівник», 

«позмінна робота», «позмінний працівник», «мобільний працівник», 

«офшорна робота», «належний відпочинок»; 

2) положення ст. 9 Директиви Ради № 2003/88/ЄЕС щодо забезпечення 
права нічних працівників на безкоштовний медичний огляд; 

3) положення ст. 3 Директиви Ради № 2003/88/ЄЕС щодо обов’язку 
роботодавця, який регулярно використовує нічних працівників, повідомляти 

про це компетентним органам на їхню вимогу. 
 

 

 

 

 

 

Положення зазначених Директив, яке не враховано в національному 
законодавстві України: 

1) визначення терміну «домагання», наведене у п. 2 ст. 2 Директиви № 

2002/73/ЄЕС. Він трактується як небажана поведінку стосовно одного із 
критеріїв дискримінації, мета та наслідки якої полягають у посяганні на 

2. Питання інформування працівників про умови трудового 

договору та змісту трудових відносин регулюються положеннями Директиви 

№ 91/533/ЄЕС 

3. Питання стандарту робочого часу, щорічних відпусток та роботи в 

нічний час регулюються положеннями Директиви Ради № 003/88/ЄЕС 

 

4. Питання заборони дискримінації на роботі під час 
працевлаштування регулюється положеннями Директиви № 2002/73/ЄЕС, 

Директиви № 2000/43/ЄЕС та Директиви № 2000/78/ЄЕС. Термін дискримінації 
викладено в зазначених Директивах і як вимога «однакового (рівного) 
ставлення», що є відсутністю будь-якої дискримінації. 
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гідність особи та створення ворожої, принизливої, образливої атмосфери або 
залякування особи; 

2) положення ст. 8 Директиви Ради № 2000/78/ЄЕС. Згідно з нею  

держави-члени зобов’язані встановити правила, за яких обов’язок доведення 
факту дискримінації покладено на особу, що вчинила дії, розцінені як 
дискримінаційні, в разі, якщо особа, що постраждала від дискримінації, 
доведе існування прямої або непрямої дискримінації. 

 

 

 

Положення Директиви Ради № 98/59/ЄЕС, які не враховано в 
законодавстві України: 

1) визначення терміну «масове звільнення», наведеного в 
ст. 1 Директиви Ради № 98/59/ЄЕС; 

2) втановлення мінімального 30-денного терміну щодо повідомлення 
компетентному органу про заплановане колективне звільнення (ст. 4 

Директиви Ради № 98/59/ЄЕС). 

До речі, за результатами експертизи Державного департаменту з питань 
адаптації законодавства на відповідність чинних нормативно-правових актів 
України (законів, указів, постанов) acquis communautaire за напрямком 

«умови праці» визначено, що положень, які не відповідають acquis 

communautaire, вони не містять. 
Б. Безпека робочого місця та обладнання. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мета Директиви Ради № 89/391/ЄЕС – впровадження заходів для 
заохочення удосконалення у сфері безпеки та захисту здоров’я працівників 

5. Питання обмеження звільнення працівників регулюється нормами 

Директиви Ради № 2001/23/ЄЕС та Директиви Ради № 98/59/ЄЕС 
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1. Мінімальні вимоги безпеки та  здоров’я на робочому місці. 
Заробітна плата; 

2. Використання робочого обладнання. 
 

3. Використання індивідуального захисного обладнання. 

4. Положення про знаки з питань безпеки та здоров’я праці. 

1. Питання мінімальних вимог безпеки здоров’я на робочому 
місці в ЄС регулюються положеннями рамкової Директиви Ради 

№ 89/391/ЄЕС та Директиви Ради № 89/391/ЄЕС та Директиви Ради 

№ 89/654/ЄЕС 
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під час роботи. Тому вона містить загальні принципи щодо запобігання 
професійним ризикам, захисту безпеки та здоров’я, виключення ризику і 
нещасних випадків, інформування, консультації, пропорційної участі 
відповідно до національного законодавства та/або практики, навчання 
працівників та їх представників, а також загальні правила впровадження 
вказаних принципів (стаття 1 Директиви). 

Положення Директиви Ради № 89/391/ЄЕС враховані в національному 
законодавстві крім таких:  

1) положення пункту 3 (с) ст. 8 Директиви Ради № 89/391/ЄЕС щодо 
заборони, за винятком окремих обґрунтованих випадків, вимагати від 

працівників поновлення їх діяльності в ситуації, коли серйозна і 
безпосередня небезпека не усунута. 

2) положення п. 2 ст. 10 Директиви Ради № 89/391/ЄЕС щодо обов’язку 
роботодавця вживати необхідних заходів з тим, щоб роботодавці працівників 
інших підприємств, залучених до роботи на його підприємстві або 
виробництві, відповідно до національного законодавства та/або практики 

одержували призначену для них інформацію стосовно наведених вище 
небезпек. 

До положень Директиви Ради № 89/391/ЄЕС, що частково враховано в 
національному законодавстві, відноситься положення п. 2 ст. 8 Директиви 

№ 89/391/ЄЕС щодо обов’язку призначення працівників для надання першої 
допомоги, боротьби з пожежею і евакуації працівників. В національному 
законодавстві такий обов’язок покладено лише на керівництво підприємств, 
які віднесено до пожежонебезпечних та вибухонебезпечних об’єктів. 

Директива Ради № 89/391/ЄЕС містить мінімальні приписи стосовно 
безпеки і захисту здоров’я у робочих зонах. За визначенням ст. 2 зазначеної 
Директиви, робочі зони – це місця у будівлях або спорудах, що належать 
підприємству і/або виробництву, які призначені для використання в якості 
робочих місць, включаючи будь-яке місце на території підприємства, до 
якого працівник має доступ під час виконання дорученої йому роботи. Варто 
зазначити, що визначення поняття «робочих зон» в національному 
законодавстві України відсутнє. 

Також в Україні відсутній спеціалізований нормативно-правовий акт, 
який би врегульовував питання забезпечення безпеки і захисту здоров’я у 
робочих зонах. Єдиною нормою, яка регулює це питання в загальному 
вигляді є положення частини 10 ст. 3 Закону України «Про охорону праці». 

 

 

 

Ця Директива є другою окремою директивою, передбаченою абзацом 1 

ст. 16 Директиви Ради № 8/391/ЄЕС, яка визначає мінімальні приписи щодо 

2. Питання використання робочого обладнання регулюється 
положеннями Директиви Ради № 89/655/ЄЕС 



 132

безпеки і захисту здоров’я при застосуванні знарядь праці працівників під 
час роботи. 

Необхідно зазначити, що положення Директиви Ради № 89/655/ЄЕС 

враховано низкою нормативно-правових актів України з охорони праці та 
стандартами, але відсутній спеціалізований нормативно-правовий акт, який 

би регулював питання використання робочого обладнання. 
 

 

 

 

 

 

Норми зазначених Директив регулюють питання: 
� визначення засобів індивідуального захисту 
� зобов’язання роботодавців  щодо забезпечення відповідності засобів 
індивідуального захисту Співтовариства щодо їх дизайну та 
виробництва з урахуванням вимог безпеки та охорони здоров’я 

� встановлення вимог щодо оцінки (атестації) засобів індивідуального 
захисту 

� встановлення процедури сертифікації засобів індивідуального 
захисту 

� визначення переліку небезпечних ситуацій, за яких 

використовуються засоби індивідуального захисту 
�  визначення списку класів засобів індивідуального захисту 
� основні вимоги щодо охорони здоров’я і безпеки при використанні 
засобів індивідуального захисту 

� перелік робіт та сфер діяльності, що вимагають користування 
засобами індивідуального захисту 

� вимоги до технічної документації, що надається виробником. 

Зазначені положення повністю враховано національним законодавством. 

 

 

 

 

Положення зазначеної Директиви частково враховано у стандарті ГОСТ 

12.4.026-76. ССБТ. Кольори та сигнальні знаки безпеки. 

Слід зазначити, що не врахованими у ГОСТ 12.4.026-76. ССБТ є 
положення, які регламентують використання знаків безпеки, наведені в 
п. 3.1. «Заборонні знаки», п. 3.2. «Попереджувальні знаки» додатку ІІ до 
Директиви № 92/58/ЄЕС. 

На підставі проведеного порівняльно-правового аналізу щодо стану 
відповідності законодавства України до законодавства ЄС у сфері охорони 

3. Питання мінімальних вимог безпеки і охорони здоров’я при 

використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому 
місці регламентуються положеннями Директиви Ради № 89/656/ЄЕС та 
нормами Директиви Ради № 89/686/ЄЕС 

4. Питання щодо мінімальних вимог стосовно забезпечення 

використання знаків про загрозу безпеці та/чи здоров’ю на роботі регулюються 
положеннями Директиви Ради № 92/58/ЄЕС. 
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праці за напрямком «безпека робочого місця та обладнання» можна оцінити 

ступінь адаптації як середній. 

 

В. Охорона праці окремих груп працівників. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Питання охорони праці вільних, тимчасових працівників та працівників, 
що направляються у відрядження, регулюються нормами Директив Ради ЄС 

№ 91/383/ЄЕС, № 97/81/ЄЕС, № 99/71/ЄЕС, № 96/71/ЄЕС. 

Мета Директиви № 91/383/ЄЕС – гарантування особам, які працюють на 
підставі трудових угод, охорони здоров’я та життя від небезпек виробничого 
середовища на рівні з постійними працівниками. Її вимоги, в цілому, 
враховані в законодавстві України. 

Мета Директиви № 97/81/ЄЕС – захист прав у сфері охорони праці 
працівників неповної зайнятості. Її вимоги також, в цілому, враховані в 
законодавстві України. 

Мета Директиви № 99/70/ЄЕС (а саме, положень, викладених у додатку 
цієї Директиви – рамковій угоді про строкові трудові договори, яку укладено 
між UNICE, CEEP та ETUC) – підвищення ефективності строкових договорів 
шляхом виведення заборони дискримінації осіб, які діють на підставі таких 
договорів. Положення цієї Директиви враховано в національному 
законодавстві України, крім таких: 

1) положення ст. 5 Директиви № 99/70/ЄЕС щодо вимоги наявності 
об’єктивної причини, яка обумовлює подовження строкових договорів; 

2) положення ст. 5 Директиви № 99/70/ЄЕС щодо встановлення 
максимального загального строку, на який може бути послідовно укладено 
строкові договори; 

3) положення п. 1 ст. 6 Директиви № 99/70/ЄЕС щодо забезпечення 
належного інформування строкових працівників про наявність вакансій на 
заняття посади, яка носить характер постійної; 
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 1. Охорона праці вільних працівників 

2. Охорона праці тимчасових працівників 

3. Охорона праці вагітних жінок, які щойно народили та 
жінок, що годують груддю 

4. Охорона праці молоді 

1. Питання охорони праці вільних, тимчасових працівників та 
працівників, що направляються у відрядження регулюються нормами 

Директив Ради № 91/383/ЄЕС, № 97/81/ЄЕС, № 99/71/ЄЕС, № 96/71/ЄЕС 
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4) положення п. 2 ст. 6 Директиви № 99/70/ЄЕС щодо вимоги до 
роботодавців забезпечити строкових працівників рівним доступом до 
навчання та можливості отримати певні навички, а також надання 
можливості просування по службі. 

Мета Директиви № 96/71/ЄЕС – захист прав працівників, які 
переміщуються в рамках надання послуг. Положення цієї Директиви Ради 

враховані в національному законодавстві, крім таких: 
1) положення ст. 3 Директиви Ради № 96/71/ЄЕС щодо меж захисту прав 

тих працівників, які виконують умови контракту, що укладений між його 
роботодавцем та іноземним контрагентом роботодавця. Захист прав таких 
працівників здійснюється переважно у відповідності із нормами 

законодавства країни перебування працівника та передбачає, зокрема: 
а) встановлення максимальної тривалості робочого часу та мінімальної 

тривалості відпочинку; 
б) встановлення мінімальної тривалості чергової відпустки; 

в) встановлення мінімальної заробітної плати; 

г) забезпечення безпеки та гігієни праці; 
д) охорона праці жінок та молоді; 
е) рівного ставлення до представників чоловічої та жіночої статі. 
 

 

 

 

 

В ст. 2 Директиви № 92/85/ЄЕС наводяться визначення «вагітної жінки», 

«жінки, яка щойно народила», «жінки, яка годує дитину груддю». Положення 
Директиви № 92/85/ЄЕС враховано в національному законодавстві України, 

крім таких: 
1) положення ст. 9 Директиви № 92/85/ЄЕС щодо надання вагітній жінці 

права на звільнення від роботи (із збереженням заробітної плати) для 
проведення медоглядів, якщо їх проведення неможливе поза робочим часом; 

2) положення ст. 5 Директиви № 92/85/ЄЕС щодо обов’язку 
роботодавця у випадку виникнення одного з видів небезпеки, перелік яких 
наведено у додатку до № 1 Директиви № 92/85/ЄЕС, в першу чергу, 
пристосувати робоче місце таким чином, щоб унеможливити небезпеку для 
працівника (наприклад, шляхом скорочення робочого часу). І лише у 
випадку, якщо таке пристосування виявиться неможливим або надто 
дорогим, роботодавець повинен перевести жінку на іншу роботу або надати 

їй відпустку. 
Мета Директиви № 96/34/ЄЕС – регулювання надання відпустки 

батькам за доглядом за дитиною. Її положення враховані в національному 
законодавстві України, крім положення п. 5 ст. 2 щодо можливості 

2. Питання охорони праці жінок, а саме вагітних жінок, жінок, які щойно 
народили та жінок, які годують дитину груддю в ЄС регулюється положеннями 

Директиви № 92/85/ЄЕС, де наведено вимоги щодо підвищення безпеки та 
охорони здоров’я зазначених категорій працівниць (ст. 1) 
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працівника (працівниці) в разі завершення батьківської відпустки за 
доглядом за дитиною обійняти свою робочу посаду, а у разі неможливості – 

рівнозначну або схожу посаду відповідно до свого контракту чи трудових 
відносин. 

 

 

 
Положення Директиви № 94/33/ЄЕС враховано в національному 

законодавстві України, крім таких: 
1) положення ст. 10 Директиви № 94/33/ЄЕС щодо регламентації норми 

щоденного відпочинку для молодих працівників; 
2) положення ст. 11 Директиви № 94/33/ЄЕС щодо рекомендації, аби річна 

відпустка неповнолітніх осіб, які поєднують роботу з навчанням, співпадала зі 
шкільними канікулами; 

3) положення ст. 12 Директиви № 94/33/ЄЕС щодо регламентації норми 

щоденної перерви молодих працівників протягом робочого дня. 
На підставі проведеного порівняльно-правового аналізу щодо стану 

відповідності законодавства України до законодавства ЄС у сфері охорони 

праці за напрямком «охорона праці окремих груп працівників» можна оцінити 

ступінь адаптації як середній. 

Зазначимо, що питання охорони праці тимчасових та сезонних працівників 
на сьогодні регулюється Указом Президії Верховної Ради СРСР від 
24.09.1974 р. «Про умови праці тимчасових працівників і службовців» та 
Указом Президії Верховної Ради СРСР від 24.09.1974 р. «Про умови праці 
працівників та службовців, зайнятих на сезонних роботах», які є морально 

застарілими і не відповідають реаліям сучасності. Отже, необхідно розробити 

нормативно-правові акти, які врегульовують питання умов праці тимчасових та 
сезонних працівників і службовців, зайнятих на сезонних роботах з метою 

врахування вимог Директиви № 91/383/ЄЕС. 

 

Варіанти практичного вивчення матеріалу 
 

1. Конверсаторіум (міні-лекція з обговоренням) «Огляд окремих сфер 
адаптації трудового законодавтва України до європейських стандартів». 

Доцільним є показ слайдів з цієї 

тематики або ж надання 

учасникам тренінгу схем, на 

яких визначено основні напрями 

врахування положень acquis 

communautaire в національному 

законодавстві України у сферах: а) умови праці, б) безпека робочого місця 

та обладнання, в) охорона праці окремих груп працівників (див. теоретичний 

матеріал цього параграфу). 

3. Питання охорони праці молоді регулюється положеннями Директиви 

№ 94/33/ЄЕС про охорону праці молодих працівників 

 
Увага! 

Виклад теоретичного матеріалу також може 
здійснюватися в будь-якій іншій формі (лекція-
презентація, колективне обговорення) 
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Обговорення може стосуватися стану справ з виконання чи 

невиконання на території України зазначених у теоретичному матеріалі 

положень. 

 

2. Рольова гра «Впровадження європейських стандартів трудового права 
в колективний договір» (3 групи учасників – роботодавці, наймані 
працівники, експерти):  

Необхідні матеріали: короткий опис ситуації (одна модель для кожної з 

груп), ватман, маркери, фліп-чарт, папір, ручки.  

Завдання: Ознайомитись із ситуацією. Визначитись, які з вказаних норм 

можуть, а які не можуть бути записані до колективного договору. 

Які з запропонованих норм узгоджуються, а які не узгоджуються з 

європейськими стандартами. 

Вирішити суперечку по суті. Проаналізувати дії кожної з сторін під час 

їх участі в колективних переговорах. 

Обрати доповідача, який представить результати роботи у групі 

аудиторії. 

Ситуація.  
Орган, уповноважений представляти найманих працівників, ТОА «АВстопОРН» звернувся 

до власника підприємства з пропозицією укласти колективний договір на підприємстві. В проект 
договору, запропонованого найманими працівниками, було включено, зокрема, наступні 
положення: 

1. Створити гарантуючі установи (забезпечення гарантійними фондами), які відповідальні за 
виплату заробітної плати робітникам у випадку, якщо роботодавець виявиться неплатоспроможним  

2. встановити, що за використання праці нічних працівників власник здійснює доплату за 
кожний вихід на роботу в нічну зміну у розмірі 0,05 середньої заробітної плати відповідного 
працівника. 

3. зебезпечити щоквартальне проведення медичного огляду всіх найманих працівників 
4. забезпечити проведення атестації робочих місць тих категорій працівників, які цьго 

потребують 
5. забезпечити строкових працівників рівним доступом до навчання та можливості отримати 

певні навички, а також надання можливості просування по службі. 
Власник погодився виконати п. 1 та 2 вказаного договору, щодо інших пунктів повідомив, що їх 
виконання є неможливим через брак коштів. Рішення власника не задовольнило найманих 
працівників і вони вирішили розпочати процедуру колективного трудового спору. 

 

Тривалість роботи: до 45 хв. (20 – хв. – робота в групах; тривалість 

презентацій кожної з груп перед аудиторією 5 хв., 10 хвилин – робота 

тренера щодо аналізу ситуації). 

Очікувані результати: Після завершення роботи учасники зможуть:  

� зорієнтуватися в нормах чинного трудового законодавства 

України, які можуть бути предметом колективного трудового 

договору; 

� визначитись, які з норм законодавства ЄС не можуть бути 

включені до колективних договорі; 

� виробити стратегію поведінки в разі виникнення розбіжностей між 

суб’єктами «Власник – трудовий колектив». 
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ГЛОСАРІЙ  

 

Acquis communautaire («спільний доробок») – французький термін, що 
використовується в рамках Європейського Союзу та вживається для 
визначення норм, напрацьованих за час існування Європейського 
Співтовариства, які мають сприйматися як факт країнами, що вступають до 
Союзу, не підлягають обговоренню, і не можуть бути змінені або усунені 
шляхом переговорів.  

 
Адаптація законодавства – процес приведення законів України та 

інших нормативно-правових актів у відповідність з acquis communautaire. 

 
Державні соціальні гарантії – встановлені законами мінімальні 

розміри оплати праці, доходів громадян, пенсійного забезпечення, соціальної 
допомоги, розміри інших видів соціальних виплат, встановлені законами та 
іншими нормативно-правовими актами, які забезпечують рівень життя не 
нижчий від прожиткового мінімуму 

 
Державні соціальні стандарти – встановлені законами, іншими 

нормативно-правовими актами соціальні норми і нормативи або їх комплекс, 
на базі яких визначаються рівні основних державних соціальних гарантій. 

 
Джерело права – це зовнішня і офіційна форма вираження права. 
 
Добробут відсутність хвороб і можливість задовольнити основні 

потреби людей, що змінюються в часі і просторі 
 

Європейський стандарт – норма, що прийнята за основу інституціями 

Європейського Союзу та застосовується в праві країн-членів ЄС. 

 

Імплементація (міжнародного права) (англ. implementation) – фактичне 
здійснення міжнародних зобов’язань на внутрішньодержавному рівні 
шляхом трансформації міжнародно-правових норм в національні закони та 
підзаконні нормативно-правові акти. 

 

Інкорпорація (від лат. incorporatio – включення до складу) – спосіб 
систематизації законодавства, який полягає в об'єднанні за певним критерієм 

групи нормативно-правових актів в одній збірці. 
 

Міжнародний стандарт – стандарт, прийнятий міжнародною 

організацією із стандартизації. 
 



 141 

Міжнародно-правове регулювання праці країн ЄС – регламентація за 
допомогою міждержавних угод відносин з приводу застосування найманої 
праці, поліпшення її умов, охорони праці, захисту індивідуальних і 
колективних інтересів працівників. 

 

Накопичувальна система пенсійного забезпечення – одна з систем 

пенсійного забезпечення, яка передбачає, зобов’язання працівників 
відкладати частину зароблених коштів на старість і  вносення 
її в Накопичувальний пенсійний фонд України. 

 

Нормативи витрат (фінансування) – показники поточних і 
капітальних витрат з бюджетів усіх рівнів на забезпечення задоволення 
потреб на рівні, не нижчому від державних соціальних стандартів і 
нормативів. 

 

Нормативно-правовий акт – це офіційний документ, в якому містяться 
юридичні норми. 

 

Об’єднанням громадян – добровільне громадське формування, створене 
на основі єдності інтересів для  спільної  реалізації громадянами своїх прав і 
свобод. 

 

Політика (грецьк. τα πολιτικά) – мистецтво управління державою та 
суспільством . 

 

Політична партія – це зареєстроване згідно з законом добровільне 
об’єднання громадян, які є прихильниками певної загальнонаціональної 
програми суспільного розвитку, що має своєю метою сприяння  формуванню 

і вираженню політичної волі громадян, бере участь у виборах та інших 
політичних заходах. 

 

Професійна спілка (профспілка) – добровільна неприбуткова 
громадська організація, що об'єднує громадян, пов’язаних спільними 

інтересами за родом їх професійної  (трудової) діяльності (навчання). 
 

Ресурси – засоби, запаси, можливості, джерела чогось. 
 

Солідарна система пенсійного забезпечення – одна з систем 

пенсійного забезпечення, що полягає у забезпеченні, з одного боку, базових 
принципів соціальної рівності, однакових для всіх, захисту від бідності 
в старому віці, поступового підвищення розмірів пенсій відповідно 
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до соціальних гарантій держави, а з іншого боку – у ліквідації соціальних 
відмінностей, пільг і привілеїв 

 

Соціальна мобільність (переміщення) – перехід індивіда або 
соціального об’єкта з однієї соціальної групи в іншу, яка розташована на 
одному й тому ж рівні (горизонтальна). 

 

Соціальна мобільність – відносини, які виникають при переміщенні 
індивіда або соціального об'єкта з однієї соціальної верстви в іншу 
(вертикальна). 

 

Соціальна політика (вузьк.) – цілеспрямована діяльність, що має за 
мету здійснення соціального захисту, створення умов для формування 
безпечного соціального середовища людини. 

 

Соціальна політика (шир.) – це система цілеспрямованої діяльності 
суб’єктів, що здійснюється на основі певних принципів і засад, спрямована 
на забезпечення оптимального функціонування і розвитку соціальних 
відносин, формування соціальної безпеки людини. 

 

Соціальний захист – це комплекс організаційно-правових та 
економічних заходів, спрямованих на захист добробуту кожного члена 
суспільства в конкретних економічних умовах.  

 

Соціальний ризик – подія з настанням якої виникає право особи на 
отримання матеріального забезпечення або соціальних послуг з окремих 
видів соціального забезпечення. 

 

Соціальні норми і нормативи – показники необхідного споживання  
продуктів харчування, непродовольчих товарів і послуг та забезпечення 
освітніми, медичними, житлово-комунальними, соціально-культурними 

послугами. 

 
Соціально-трудові відносини – це суспільні відносини, що 

характеризують економічні, психологічні та правові аспекти взаємозв’язків 
індивідуумів та соціальних груп в процесах, що обумовлені трудовою 

діяльністю. 

 
Стандарт – норма, зразок, мірило 
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Трудові відносини – це відносини працівника і роботодавця, що 
виникають у зв’язку з використанням несамостійної праці в загальному 
процесі організації праці. 

 
Трудові відносини – відносини, побудовані на угоді між працівником і 

роботодавцем про виконання працівником за оплату певної роботи, що 
потребує того чи іншого фаху, кваліфікації або посади, на підпорядкуванні 
працівника правилам внутрішнього трудового розпорядку, якщо 

роботодавець забезпечує умови праці, передбачені трудовим законодавством, 

колективним договором, угодами, трудовим договором. 

 
Управління – процес упорядкованого впливу на систему, який 

здійснюється у відповідності з властивою їй внутрішньою логікою розвитку, 
притаманними їй об’єктивними закономірностями, і протистоїть 
дезорганізації. 

 
Учасники (суб’єкти) трудових відносин – працівник і роботодавець 

(власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган 

чи фізична особа), які свої взаємовідносини будують, як правило, на 
договірній основі. 



 144

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

 
ВВП – валовий внутрішній продукт 

ВНП – валовий національний продукт 

ВООЗ – Всесвітня організація охорони здоров’я 

ВР – Верховна Рада України; 

ЄЕС –Європейське економічне співтовариство 

ЄК, Комісія – Європейська Комісія 

Єс – Європейська спільнота 

ЄС – Європейський Союз 

КМУ – Кабінет Міністрів України 

КЗпП – Кодекс законів про працю України  

Мін’юст – Міністерство юстиції України 

МОП – Міжнародна організація праці 

МЗП – мінімальна заробітна плата 

ОЕСР – Організація Економічного Співробітництва та Розвитку  

ООН – Організація Об’єднаних націй 

Парламент – Європейський Парламент 

ПРООН – Програма Розвитку ООН 

СЄС – Суд Європейських спільнот 

УПС – Угода про партнерство і співробітництво між Україною і Європейськими 

співтовариствами та їх державами-членами від 14 червня 1994 року 

ЮНЕСКО (англ. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 

UNESCO) – Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури 

 
Зверніть увагу! 

 Законодавство та юридична практика. 

Інформація для загального розвитку. 

 Статистика свідчить. 
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ДОДАТОК № 1 

 

ОРІЄНТОВНІ ПРОГРАМИ СЕМІНАРУ-ТРЕНІНГУ 

 

Варіант 1 

І день 

9.30-10.00 Реєстрація учасників 

10.00-10.30 Відкриття занять. 

10.30-12.00 Адаптація права України до права Європейського Союзу 
12.00-12.10 Кава-брейк. 

12.10-13.40 Соціальні стандарти та соціальні гарантії в чинному законодавстві 
України 

13.40-14.20 Обід. 

14.20-15.50 Європейські стандарти в галузі соціального захисту та їх 
впровадження в українське законодавство 

15.50-16.00 Кава-брейк. 

16.00-18.00 Адаптація до європейських стандартів пенсійного забезпечення та 
охорони здоров'я України 

18.00-18.30 Зворотній зв’язок. Відповіді на питання слухачів. 
 

ІІ день 

8.30-10.00 Впровадження міжнародних стандартів праці в законодавство 
окремих країн 

10.00-10.15 Перерва 

10.15-11.45 Огляд окремих сфер адаптації трудового законодавтва України до 

європейських стандартів 
11.45-12.15 Підбиття підсумків занять. Висновки. Вручення сертифікатів. 
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Варіант 2 

 

І день 

9.30-10.00 Реєстрація учасників 

10.00-10.30 Відкриття занять. 

10.30-12.00 Стратегія інтеграції України до Європейського Союзу. Напрями 

та перспективи. 

12.00-12.10 Кава-брейк. 

12.10-13.40 Якість життя та соціальний захист населення в контексті 
адаптації соціальної політики України до стандартів ЄС. 

13.40-14.20 Обід. 

14.20-15.50 Пенсійне забезпечення, охорона здоров’я в контексті адаптації 
соціальної політики України до стандартів ЄС. 

15.50-16.00 Кава-брейк. 

16.00-18.00 Соціальна політика в регіональному аспекті євроінтеграції: 
регіональні можливості місцевих керівників. 

18.00-18.30 Зворотній зв’язок. Відповіді на питання слухачів. 
 

ІІ день 

8.30-9.30 Трудове законодавство України та законодавство ЄС: 

порівняльний аналіз. 
9.30-9.45 Перерва 

9.45-11.15 Адаптація трудового законодавства України до законодавства ЄС: 

реальність та майбутнє. 
11.15-11.30 Кава-брейк  

11.30-13.00 Впровадження норм трудового законодавства ЄС місцевими 

органами влади. 

13.00-13.30 Підбиття підсумків занять. Висновки. Вручення сертифікатів. 
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ДОДАТОК № 2 

 

ВАРІАНТИ ВПРАВ НА ЗНАЙОМСТВО 

  

Варіант 1.  
Запропонуйте учасникам тренінгу назвати своє ім’я та рису характеру, яка 
починається з такої ж літери, що ім’я. Можна продемонструвати цю рису за 
допомогою пантоміми. 

 

Варіант 2.  

1 етап: запропонуйте учасникам розбитися на пари і протягом двох хвилин 

розповісти один одному про себе (ділові та особисті якості) як про представника 
Європи;  

ІІ етап – співрозмовникам необхідно представити один одного перед аудиторією, 

використовуючи отриману інформацію (до 1хв. кожен). 

 

Варіант 3.  

Попросіть кожного з  учасників закінчити одну з фраз «Більш за все мені 
подобається (можливо – «в Європейському Союзі»)…», «Більш за все мені не 
подобається (можливо – «в Європейському Союзі»)…оскільки я…» й додати кілька 
слів в контексті сказаного. 
 

Варіант 4.  

Запропонуйте учасникам побудувати власне уявлення дня за наступною схемою: 

(ім’я), на сьогодні адаптація українського законодавства до стандартів 
Європейського Союзу полягає в …». 

 

Варіант 5.  

Попросіть учасників тренінгу сформулювати установки на конктетний день, 
навчання: (ім’я…), на цьому тренінгу для мене буде важливим… 

 

 
Увага! 

Вибір вправи для знайомства залежить від віку, соціального статусу, роду 
занять, учасників тренінгу тощо. 

Тривалість вправи прямо пропорційна кількості учасників  

 
Увага! 

Почати вправу на знайомство можна з того, хто бажає, а потім рухатися по колу; 
або ж – почати з тренера і далі – по колу, або за бажанням кожного 
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ДОДАТОК № 3 

 

Державні соціальні нормативи у сфері охорони здоров’я 

До державних соціальних нормативів у сфері охорони здоров’я 
включаються: 

� перелік та обсяг гарантованого  рівня  медичної  допомоги громадянам 

у державних і комунальних закладах охорони здоров‘я; 
� нормативи надання медичної допомоги, що включають обсяг 
діагностичних, лікувальних та профілактичних процедур; 

� показники якості надання медичної допомоги; 

� нормативи пільгового забезпечення окремих категорій населення 
лікарськими засобами та іншими спеціальними засобами; 

� нормативи забезпечення стаціонарною медичною допомогою; 

� нормативи забезпечення медикаментами державних і комунальних 
закладів охорони здоров’я; 

� нормативи санаторно-курортного забезпечення; 
� нормативи забезпечення  харчуванням у державних і комунальних 
� закладах охорони здоров'я. (Ст.11 Закону України «Прор державні 
соціальні стандарти і державні соціальні гарантії»). 

 

 

ДОДАТОК № 4 

 

Державні соціальні нормативи 

у сфері забезпечення навчальними закладами 

До державних соціальних нормативів у сфері забезпечення навчальними 

закладами включаються: 
� перелік та обсяг послуг, що надаються державними  і комунальними 

закладами дошкільної, загальної середньої, професійно-технічної та 
вищої освіти; 

� нормативи граничного наповнювання класів, груп та співвідношення 
вихованців, учнів, студентів і педагогічних працівників у навчальних 
закладах; 

� норми матеріального забезпечення навчальних закладів та додаткових 
видів соціального і матеріального забезпечення учнів. (Ст. 12 Закону 
України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні 
гарантії»). 
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ДОДАТОК № 5 

Витяг 
 

Європейська конвенція про соціальну та медичну допомогу 

(ETS N14) Париж, 11 грудня 1953 року 
 

Глава I – Загальні положення 

 Стаття 1 
 Кожна з Договірних  Сторін бере на себе зобов’язання забезпечувати, щоб 
громадяни інших Договірних Сторін, які назаконних підставах знаходяться на 
будь-якій частині її  території, на яку поширюється дія Конвенції, та які не мають 
додаткових джерел, мали право – рівне з громадянами цієї держави та на цих же 
умовах – на соціальну та медичну допомогу (надалі – «допомога»), що 
передбачається час від часу чинним законодавством на цій частині її території. 
 

 Стаття 3 
 Доведення громадянства особи, якої це стосується, здійснюється згідно із 
постановами, які регулюють відповідні питання у законодавстві країни 

походження. 
 

 Стаття 4 

 Кошти на допомогу громадянину будь-якої з Договірних Сторін 

сплачуються Стороною, яка надає цю допомогу. 
 

 Стаття 5 
 Договірні Сторони  беруть на себе зобов’язання, наскільки це дозволяється 
їхніми  законами та постановами, надавати, по можливості, взаємну допомогу в 
стягненні повних витрат на допомогу як з третіх Сторін за фінансовими 

зобов'язаннями  перед особою, якій  надається  допомога, так і з осіб, які 
зобов'язані робити внески до витрат на утримання особи, якої це стосується. 
 

Глава II – Репатріація 

 

 Стаття 6 
 a) Договірна Сторона, на території якої законно проживає громадянин 

іншої Сторони, не може репатріювати того громадянина виключно на підставі того, 
що він потребує допомоги. 

 b) Ніщо у цій Конвенції не може перешкодити праву на депортацію на 
будь-якій підставі,  іншій,  ніж єдина підстава, про яку йдеться у попередньому 
пункті. 
 

 Стаття 7 

 a) Незважаючи на положення статті 6 (a), Договірна Сторона може 
репатріювати громадянина іншої Договірної Сторони, який постійно проживає на її 
території, виключно на підставі, про яку йдеться у статті 6 (a), якщо виконуються 
наступні умови: 
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 b) особа, про яку йдеться, не проживає постійно на території цієї 
Договірної Сторони протягом принаймні п’яти років, якщо вона в'їхала на її 
територію до досягнення нею 55-річного віку, або протягом принаймні десяти 

років, якщо вона вэїхала на її територію після досягнення нею цього віку; 
 c) за станом здоров’я особа підлягає транспортуванню. 

 d) особа не має тісних родинних зв'язків на території, де вона постійно 
проживає. 
 e) Договірні Сторони погоджуються не прибігати до репатріації, крім 

випадків зволікання та лише якщо немає заперечень з гуманних підстав. 
 f) Аналогічним чином Договірні Сторони погоджуються, що у випадку 
репатріації особи, яка отримує допомогу, її подружжю та дітям, якщо вони є, 
пропонується супроводжувати вищезгадану особу. 
 

 Стаття 8 
 a) Договірна Сторона, яка репатріює будь-якого громадянина згідно з 
положеннями статті 7, сплачує витрати на репатріацію до кордону території країни, 

до якої громадянин має бути репатрійований. 

 b) Кожна Договірна Сторона бере на себе зобов'язання приймати будь-
якого зі своїх громадян,  репатрійованих згідно з положеннями статті 7. 

 c) Кожна Договірна Сторона бере на себе зобов'язання сприяти переїзду 
через її територію осіб, репатрійованих згідно зі статтею 7. 

 

 Стаття 9 
 Якщо країна,  до  якої  особа,  що  їй  надається   допомога, звертається  за  
наданням  громадянства,  не  визнає  її  як таку, підстави  відмови  повідомляються  
країні  постійного   проживання протягом тридцяти днів або якнайшвидше. 
 

 Стаття 10 

 a) Якщо прийнято рішення щодо репатріації, дипломатичні або консульські 
органи країни походження повідомляються (по можливості за три тижні) про 
репатріацію їх громадянина. 
 b) Відповідні органи влади країни походження належним чином 

повідомляють органи влади будь-якої країни або країн про виїзд. 

 c) Місця передачі таких осіб визначаються  шляхом  узгодження між 

компетентними органами країни постійного проживання та країни походження. 
 

Глава III – Постійне проживання 

 

 Стаття 11 
 a) Постійне проживання іноземця на території будь-якої з Договірних 
Сторін  вважається  законним у значенні цієї Конвенції протягом дії дозволу в його 
справі або іншого подібного дозволу, який вимагається законами або постановами 

відповідної країни для проживання на її території. Дозвіл, не поновлений виключно 
через необачність особи, якої це стосується, не є причиною припинення права на 
отримання допомоги. 
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 b) Постійне проживання на законних підставах втрачає чинність з дати 

винесення рішення про депортацію відповідної особи, якщо виконання згаданого 
рішення не відстрочено. 
 

 Стаття 12 
 Дата початку терміну постійного проживання, встановлена у статті 7, 

встановлюється у кожній країні, за відсутності доказів про протилежне, на підставі 
свідчень, отриманих внаслідок офіційного розслідування або з документів, 
перелічених у Додатку III, або з інших документів, визнаних законами або 
постановами країни, які наводять докази щодо постійного проживання. 
 

 Стаття 13 

 a) Доведення безперервності проживання може здійснюватись шляхом 

наведення будь-якого доказу, прийнятного у країні постійного проживання, такого 
як доказ виконання професійної діяльності або отримання рентної плати. 

 b) Проживання вважається безперервним, не зважаючи на періоди 

відсутності менше трьох місяців,  за умови, що відсутність не зумовлена 
репатріацією або депортацією. 

 с) Періоди відсутності протягом шести місяців або більше вважаються 
перериванням безперервного проживання. 
 d) Для визначення того, чи перериває період відсутності від трьох до шести 

місяців безперервне проживання, необхідно врахувати намір або інші причини 

повернення відповідної особи до країни постійного проживання та ступінь 
підтримання зв'язків з нею протягом періоду відсутності. 
 e) Служба на суднах, зареєстрованих у країні постійного проживання, не 
вважається перериванням безперервного проживання. Служба на інших суднах 
розглядається згідно з положеннями попередніх підпунктів (i) та (iii). 
 

 Стаття 14 

 При обчисленні тривалості періоду  постійного проживання не 
враховуються ті періоди,  протягом яких особа, якої це стосується, отримувала 
допомогу з державних коштів, як встановлено законодавчими заходами, згаданими 

у Додатку I, крім випадку медичного лікування при гострому захворюванні або 
короткострокового медичного лікування. 
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ДОДАТОК № 6 

Витяг 
 

Хартія фундаментальних прав Європейського союзу (2000/С 364/01) 
 

ЧАСТИНА ІІ 
СВОБОДИ 

 

Стаття 6. Право на свободу та безпеку 
Кожна людина має право на свободу та безпеку. 
 

Стаття 7. Повага до приватного та сімейного життя 

Кожна людина має право на повагу до свого приватного та сімейного життя, 
помешкання та спілкування.  

 

Стаття 8. Захист персональних даних 
1. Кожна людина має право на захист особистих даних. 
2. Такі дані необхідно використовувати чесно тільки для особливих потреб і 

тільки зі згоди людини, яка погоджується, чи відповідно до процедур встановлених 
законом. Кожна людина має право доступу до даних, зібраних відносно цієї 
людини та право на виправлення неточностей та помилок в цих даних.  

3. Дотримання цих правил має контролюватись незалежним органом.  

 

Стаття 9. Право вступати в шлюб та створювати сім’ю 

Право вступати в шлюб та право створювати сім’ю має гарантуватись у 
відповідності до національного законодавства, яке регулює існування цих прав 

 

Стаття 10. Свобода думки, сумління та релігії 
1. Кожна людина має свободу думки, сумління та релігії. Це право включає 

свободу зміни релігії чи вірувань та свободу особисто, чи в об'єднанні з іншими 

людьми публічно чи приватно проявляти релігію чи вірування в поклонінні, 
навчанні, на практиці чи в спостереженні.  

2. Свобода сумління може обмежуватись тільки випадках, встановлених 
національними законами, що регулюють існування цього права. 

 

Стаття 11. Свобода вільного волевиявлення та інформація 

1. Кожна людина має право вільно висловлювати свої погляди. Це право має 
включати свободу мати власну думку та передавати інформацію та ідеї без 
втручання органів влади та без інших обмежень.  

2. Свобода та плюралізм засобів масової інформації мають поважатись.  
 

Стаття 12. Свобода зібрань та об'єднань 

1. Кожна людина має право на свободу вільних зібрань та свободу об'єднань 
на всіх рівнях, зокрема політичному, професійному та громадянському, під чим 

необхідно розуміти право кожного засновувати та об'єднуватись в професійні 
спілки для захисту власних інтересів.  
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2. Політичні партії на рівні Союзу сприяють вираженню політичної волі 
громадян Союзу.  

 

Стаття 13. Свобода мистецтв та науки 

Мистецтво та наукові дослідження мають бути поза тиском. Академічна 
свобода має поважатись 

 

Стаття 14. Право на освіту 

1. Кожна людина має право на освіту та мати доступ до професійної освіти 

та можливість підвищувати кваліфікацію.  

2. Це право включає можливість отримувати безплатну початкову освіту.  
3. Має поважатись свобода заснування освітніх закладів з належною повагою 

до принципів демократії та права батьків забезпечувати освіту та навчання своїх 
дітей у відповідності до їх релігійних, філософських та педагогічних поглядів, у 
відповідності до законодавства, що регулює забезпечення цих свобод та прав.  

 

Стаття 15. Свобода обирати заняття та право вибору роботи 

1. Кожна людина має право працювати та виконувати роботу, яку вона 
вільно обрала.  

2. Кожний громадянин Союзуможе вільно шукати роботу, працювати, 

використовувати право заснування та надання послуг в Державах членах. 
 

3. Громадяни третіх країн, які мають право працювати на території Держав 
членів 
повинні мати такі ж умови роботи як і громадяни Союзу. 

 

Стаття 16. Свобода займатись бізнесом 

Визнається свобода ведення бізнесу у відповідності до законодавства 
Співтовариства та національних законів та практик.  

 

Стаття 17. Право на власність 

1. Кожна людина має право володіти, користуватись, розпоряджатися та 
передавати у спадок своє, придбану законним шляхом власність. Жодна людина не 
може бути позбавлена своєї власності, крім випадків, коли переслідуються 
державні інтереси та у випадках і за умов передбачених законом, за умов, що буде 
виплачено справедливу та вчасну компенсацію за втрату власності.  
Використання власності може регулюватись законом з врахуванням загальних 
інтересів.  

2. Інтелектуальна власність має бути захищена.  
 

Стаття 18. Право на притулок 

Право на притулок має гарантуватись з належною повагою правил 
Женевської Конвенції від 28 липня 1951 року та Протоколу від 31 січня 1967 року, 
відносно статусу біженців та у відповідності з Договором про заснування 
Європейського Співтовариства.  
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Стаття 19. Захист у випадку переселення, заслання чи екстрадиції 
1. Масові заслання заборонені. 
2. Жодна людина не може бути переселена, вислана чи піддана екстрадиції у 

державу де людині загрожує серйозний ризик смертної кари, катувань чи іншому 
нелюдському чи принизливому поводженню чи покаранню.  

 

ЧАСТИНА ІІІ 
РІВНІСТЬ 

 

Стаття 20. Рівність перед законом 

Всі люди рівні перед законом. 

 

Стаття 21. Не дискримінація 

1. Будь яка дискримінація на основі статі, раси, кольору шкіри, етнічного чи 

соціального походження, генетичних особливостей, релігії чи вірування, 
політичних чи інших поглядів, належності до національної меншини, власності, 
народження, дієздатності, віку чи сексуальної орієнтації має бути забороненою.  

2. В рамках застосування Договору про заснування Європейського 
Співтовариства та Договору про Європейський Союз та без упереджень до 
спеціальних умов цих Договорів, будь яка дискримінація на основі національності 
має бути заборонена.  

 

Стаття 22. Культурна, релігійна та лінгвістична різноманітність 

Союз має поважати культурну, релігійну та лінгвістичну різноманітність.  
 

Стаття 23. Рівність між чоловіками та жінками 

Рівність між чоловіками та жінками має забезпечуватись у всіх сферах, 
включаючи трудові відносини, роботу та оплату.  

Принцип рівності не має заважати дотриманню чи прийняттю мір для 
забезпечення особливих переваг на користь представників тієї чи іншої статі.  

 

Стаття 24. Права дитини 

1. Діти повинні мати права на такий захист та піклування, які необхідні для 
їх добробуту. Вони можуть вільно виражати свої погляди. Ці погляди мають 
братись до уваги у справах які їх стосуються з врахуванням їх віку та зрілості. 

2. У всіх видах діяльності, яка спрямована на дітей, незалежно від того 
проводиться ця діяльність державними, громадськими чи приватними установами, 

приватні інтереси дитини мають бути найвищим пріоритетом.  

3. Кожна дитина повинна мати право регулярно підтримувати особисті 
відносини та прямі контакти з обома батьками, навіть якщо це не відповідає її 
інтересам.  

 

Стаття 25. Права престарілих 
Союз визнає та поважає права престарілих на гідне та незалежне життя та 

приймати участь в соціальному та культурному житті.  
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Стаття 26. Інтеграція людей з фізичними та розумовими вадами 

Союз визнає та поважає право людей з фізичними та розумовими вадами 

отримувати користь від заходів, розроблених з метою забезпечення їх 
незалежності, соціальної та професійної інтеграції у життя громади.  

 

ЧАСТИНА IV 

СОЛІДАРНІСТЬ 

 

Стаття 27. Права робітників на інформацію та консультації на 
підприємствах 

Робітники чи їх представники повинні на належному рівні отримувати 

інформацію та консультації у зручний час у випадках передбачених 
законодавством Співтовариства та національними практиками та законами.  

 

Стаття 28. Право на колективні переговори та акції 
Робітники та роботодавці, чи їх поважні організації у відповідності до 

законодавства Співтовариства та національних практик та законів, мають право 
вести переговори, чи укладати колективні договори на належному рівні та, у 
випадку конфлікту інтересів, організовувати колективні дії, спрямовані на захист 
своїх інтересів, в тому числі організовувати страйки. 

 

Стаття 29. Право доступу до служби зайнятості 
Кожна людина має право доступу до безплатної служби зайнятості.  

 

Стаття 30. Захист у випадку несправедливого звільнення 

Кожен робітник має право на захист проти несправедливого звільнення у 
відповідності до Законодавства Співтовариства та національних законів та практик. 

 

Стаття 31. Чесні та справедливі умови праці 
1. Кожен працівник має право на такі умови роботи, які не порушують та 

поважають його або її здоров'я, безпеку та гідність.  
2. Кожен робітник має право на зменшення та обмеження максимальної 

кількості робочих годин для отримання денних та тижневих періодів відпочинку та 
щорічної відпустки, що оплачується.  

 

Стаття 32. Заборона дитячої праці та захисту молодих людей на робочому 
місті 

Використання дитячої праці заборонено. Мінімальний вік прийняття на 
роботу не може бути нижчим мінімального віку закінчення школи без упереджень 
до таких правил, які можуть бути більш вигідними для молодих людей за винятком 

встановлених обмежень.  
Молоді люди, прийняті на роботу повинні мати належні робочі умови, 

відповідно до їх віку та мають бути захищені від економічної експлуатації та будь 
якої роботи, яка б могла зашкодити їх безпеці, здоров’ю чи фізичному, 
розумовому, моральному та соціальному розвитку, чи заважати їх освіті.  
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Стаття 33. Сімейне та професійне життя 

1. Сім'я повинна мати юридичний, економічний та соціальний захист.  
2. З метою налагодження балансу між сімейним та професійним життям 

кожна людина має бути захищеною від звільнення з причини материнства та мати 

право на відпустку, що оплачується та батьківську відпустку по догляду за 
дитиною, після її народження чи усиновлення.  

 

Стаття 34. Соціальна безпека та соціальна допомога 
1. Союз визнає та поважає право на отримання соціальної допомоги та 

соціальних послуг, що надають підтримку у таких випадках як материнство, 
хвороба, нещасні випадки на виробництві, залежність від утримання чи старість, а 
також у випадку втрати роботи, у відповідності до законодавства Співтовариства та 
національних законів та практик.  

2. Кожна людина, яка легально живе чи пересувається в межах 
Європейського Союзу має право на отримання соціальної допомоги у відповідності 
з законодавством Співтовариства та національних законів та практик.  

3. З метою подолання соціальної виключеності та бідності, Союз визнає та 
поважає право на соціальну допомогу та право на притулок таким чином 

забезпечуючи гідне існування всіх тих, хто не має достатніх ресурсів, у 
відповідності з правилами встановленими законодавством Співтовариства та 
національними законами та практиками.  

 

Стаття 35. Охорона здоров’я 

Кожна людина має право на отримання превентивної медичної допомоги та 
право отримання медичного лікування за умов, встановлених національними 

законами та практиками. Високий рівень медичного захисту має бути забезпечено 
у визначені та реалізації політики Союзу та у його діяльності.  

 

Стаття 36. Доступ до послуг загального економічного інтересу 

Союз визнає та поважає право доступу до послуг загального економічного 
інтересу, як це встановлено національними законами та практиками, у 
відповідності до Договору про заснування Європейського Співтовариства, з метою 

забезпечення соціальної та територіальної солідарностіСоюзу.  
 

Стаття 37. Захист навколишнього середовища 
Високий рівень захисту навколишнього середовища та покращення його 

якості має бути інтегрованим у політику Союзу та реалізовуватись у відповідності 
до принципу сталого розвитку.  

 

Стаття 38. Захист споживачів 

Політика Союзу має забезпечити високий рівень захисту споживачів. 
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ЧАСТИНА V 

ПРАВА ГРОМАДЯН 

 

Стаття 39. Право голосувати та бути обраним до Європейського 
Парламенту 

1. Кожен громадянин ЄвропейськогоСоюзу, незалежно від національності 
має право обирати та бути обраним до Європейського Парламенту в державах 

членах союзу в котрих він або вона проживають, на тих самих умовах, що і 
громадяни цих країн.  

2. Члени Європейського Парламенту мають обиратись прямим загальним 

голосуванням вільним та таємним голосуванням.  

 

Стаття 40. Право обирати та бути обраним під час місцевих виборів 

1. Кожен громадянин Союзу має право обирати та висувати свою 

кандидатуру на виборах на муніципальних виборах в державах членах в яких вони 

проживають, на тих самих правах що ї громадяни країни в якій відбуваються 
вибори.  

 

Стаття 41. Право на гідне управління 

1. Кожна людина має право на незалежний, справедливий та вчасний розгляд 
своїх справ установами та органами Союзу.  

2. Це право включає:  
− право кожної особи бути почутою перед тим, як вжити будь яких індивідуальних 
заходів, які можуть справити на неї будь який негативний вплив;  
− право кожної особи розпоряджатись власним життям, одночасно поважаючи 

законні інтереси конфіденційності та професіональної і бізнесової секретності;  
− обов’язок влади/адміністрації давати пояснення своїм рішенням.  

3. Кожна особа має право на відшкодування з боку Співтовариства будь якої 
шкоди, заподіяної його інституціями та службовцями під час виконання своїх 
обов’язків, у відповідності до загальних принципів, спільних для законів всіх 
держав членів.  

4. Кожна людина має право писати до інституцій Союзу однією з мов 
Договорів, та повинна отримати відповідь тією самою мовою.  

 

Стаття 42. Право доступу до документів 

Будь який громадянин Союзу та будь яка фізична чи юридична особа, яка 
проживає чи має свій зареєстрований офіс в одній з держав членів має право 
доступу до документів Європейського Парламенту, Європейської Ради та 
Європейської Комісії.  

 

Стаття 43. Омбудсмен 

Будь який громадянин Союзу та будь яка фізична чи юридична особа, яка 
проживає чи має свій зареєстрований офіс в одній з держав членів має право 
звертатись до Омбудсмена Союзу по справах неефективної роботи інституцій та 
органів Співтовариства, за винятком Суду Правосуддя та Суду Першої Інстанції, 
які виконують свою юридичну роль.  
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Стаття 44. Право на звернення 

Будь який громадянин Союзу та будь яка фізична чи юридична особа, яка 
проживає чи має свій зареєстрований офіс в одній з держав членів має право на 
звернення до Європейського Парламенту.  

 

Стаття 45. Свобода пересування та вибору місця проживання 

1. Кожен громадянин Союзу має право вільно пересуватись та проживати на 
території держав членів.  

2. Свобода пересування та визначення місця проживання має гарантуватись 
громадянам третіх країн, яки легально знаходяться на території держав членів у 
відповідності до Договору про заснування Європейського Співтовариства. 

  

Стаття 46. Дипломатичний та консульський захист 
Кожен громадянин Союзу, який/яка знаходиться на території третьої країни, 

де Країна член Союзу, громадянином якої він/вона є не має свого представництва 
має отримати захист дипломатичних чи консульських служб будь якої Країни 

члена, на тих самих умовах що і громадянин країни до представництва якої 
звертаються.  

 

ЧАСТИНА VI 

ПРАВОСУДДЯ 
 

Стаття 47. Право на ефективний судовий захист та справедливий 

содовий розгляд 
Кожна особа, чиї права та свободи гарантовані законодавством Союзу 

порушуються, має право на ефективний захист в суді у відповідності до умов, 
окреслених цієюСтаттею. Кожна людина має право на справедливий та публічний, 

вчасний розгляд судових справ незалежним та безпристрасним судом, заснованим 

законом. Кожна людина повинна мати можливість на отримання поради, захисту та 
представництво.  

Правова допомога повинна бути доступною для тих, хто не має достатніх 
ресурсів в таких розмірах, в яких ця допомога необхідна для забезпечення 
ефективний доступ до правосуддя.  

 

Стаття 48. Презумпція невинності та право на захист 
1. Кожна людина, притягнена до відповідальності повинна вважатись 

невинною, доки її вина не буде доказана у відповідності до закону.  
2. Повага до права на захист будь якої людини, притягнутої до 

відповідальності має бути гарантованою.  

 

Стаття 49. Принципи легальності та відповідності кримінального 
порушення та покарання 

1. Ніхто не може вважатись винним в будь якому кримінальному порушенні 
на підставі будь якої дії чи бездії яка не підтверджує кримінального порушення у 
відповідності до національного чи міжнародного законодавства в той час коли воно 
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було скоєне. Також не може бути застосоване жорсткіше покарання, чим те, яке 
застосовувалось в той час, коли порушення було скоєне. Якщо закон прийнятий 

пізніше ніж було скоєно порушення передбачає більш легке покарання, має 
застосовуватись це покарання.  

2. Ця стаття не повинна ставити під сумнів рішення суду або покарання 
особи за будь яку дію, або бездіяльність які визнавались в той час коли були скоєні 
кримінальними у відповідності до принципів співтовариства націй.  

3. Суворість покарань має відповідати кримінальному порушенню. 
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ДОДАТОК № 7 

Витяг 
Європейська соціальна хартія (переглянута) 

(ETS N 163) Страсбург, 3 травня 1996 р. 
{ Хартію ратифіковано із заявами Законом N 137-V від 14.09.2006 } 

 

Преамбула 
 

Частина I 
 Сторони визнають метою своєї політики, яку вони запроваджуватимуть 
усіма відповідними засобами як національного, так і міжнародного характеру, 
досягнення умов, за яких можуть ефективно здійснюватися такі права та принципи: 

1. Кожна людина повинна мати можливість заробляти собі на життя 
професією, яку вона вільно обирає. 

2. Усі працівники мають право на справедливі умови праці. 
3. Усі працівники мають право на безпечні та здорові умови праці. 
4. Усі працівники мають право на справедливу винагороду, яка забезпечить 

достатній життєвий рівень для них самих та їхніх сімей. 

5. Усі працівники та роботодавці мають право на свободу об’єднання у 
національні або міжнародні організації для захисту своїх економічних і соціальних 
інтересів. 

6. Усі працівники та роботодавці мають право на укладання колективних 
договорів. 

7. Діти та підлітки мають право на особливий захист від фізичних та 
моральних ризиків, на які вони наражаються. 

8. Працюючі жінки у разі материнства мають право на особливий захист. 
9. Кожна людина має право на належні умови для професійної орієнтації, 

метою якої є допомогти їй вибрати професію згідно зі своїми особистими 

здібностями та інтересами. 

10. Кожна людина має право на належні умови для професійної підготовки. 

11. Кожна людина має право користуватися будь-якими заходами, що 
дозволяють їй досягти найкращого стану здоров'я, який є можливим. 

12. Усі працівники та особи, які знаходяться на їхньому утриманні, мають 
право на соціальне забезпечення. 

13. Кожна малозабезпечена людина має право на соціальну та медичну 
допомогу. 

14. Кожна людина має право користуватися послугами соціальних служб. 
15. Інваліди мають право на самостійність, соціальну інтеграцію та участь у 

житті суспільства. 
16. Сім’я як головний осередок суспільства має право на належний 

соціальний, правовий та економічний захист для забезпечення її всебічного 
розвитку. 

17. Діти та підлітки мають право на належний соціальний, правовий та 
економічний захист. 

18. Громадяни будь-якої зі Сторін мають право займатися будь-якою 

прибутковою діяльністю на території держави будь-якої іншої Сторони на засадах 
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рівності з громадянами останньої з урахуванням обмежень, які ґрунтуються на 
безперечних економічних або соціальних причинах. 

19. Трудящі-мігранти, які є громадянами будь-якої Сторони, і члени їхніх 
сімей мають право на захист і допомогу на території держави будь-якої іншої 
Сторони. 

20. Усі працівники мають право на рівні можливості та рівне ставлення до них 
у вирішенні питань щодо працевлаштування та професії без дискримінації за 
ознакою статі. 

21. Працівники мають право отримувати інформацію і консультації на 
підприємстві. 

22. Працівники мають право брати участь у визначенні та поліпшенні умов 
праці та виробничого середовища на підприємстві. 

23. Кожна особа похилого віку має право на соціальний захист. 
24. Усі працівники мають право на захист у випадках звільнення. 
25. Усі працівники мають право на захист своїх вимог у разі банкрутства 

їхнього роботодавця. 
26. Усі працівники мають право на гідне ставлення до них на роботі. 
27. Усі особи із сімейними обов'язками, які працюють або бажають 

працювати, мають право робити це без дискримінації та, наскільки це можливо, 
таким чином, щоб їхні службові обов'язки не суперечили сімейним. 

28. Представники працівників на підприємствах мають право на захист від 

дій, що завдають їм шкоди, і для них мають створюватися належні умови для 
виконання ними своїх обов'язків. 

29. Усі працівники мають право отримувати інформацію та консультації під 

час колективного звільнення. 
30. Кожна людина має право на захист від бідності та соціального відчуження. 
31. Кожна людина має право на житло. 

 

Частина II 

 Сторони зобов’язуються, як це передбачено у частині III, вважати 

обов’язковими для себе зобов'язання, визначені у нижченаведених статтях і 
пунктах. 
 

 Стаття 4. Право на справедливу винагороду 

 

 З метою забезпечення ефективного здійснення права на справедливу 
винагороду Сторони зобов’язуються: 

1. визнати право працівників на таку винагороду, яка забезпечує їм і їхнім 

сім'ям достатній життєвий рівень; 
2. визнати право працівників на підвищену ставку винагороди за роботу в 

надурочний час з урахуванням винятків, передбачених для окремих випадків; 
3. визнати право працюючих чоловіків і жінок на рівну винагороду за працю 

рівної цінності; 
4. визнати право всіх працівників на розумний строк попередження про 

звільнення з роботи; 
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5. дозволити відрахування із заробітної плати тільки на умовах і в розмірах, 
передбачених національними законами або правилами чи встановлених 
колективними договорами або арбітражними рішеннями; 

Здійснення цих прав досягається шляхом вільного укладання колективних 
договорів, запровадження встановленого законодавством механізму визначення 
заробітної плати або вжиття інших заходів, що відповідають національним умовам. 

 

 Стаття 5. Право на створення організацій 

 З метою забезпечення здійснення або сприяння здійсненню свободи 

працівників і роботодавців створювати місцеві, національні або міжнародні 
організації для захисту своїх економічних і соціальних інтересів та вступати у такі 
організації, Сторони зобов'язуються, що національне законодавство жодним чином 

не обмежуватиме цю свободу та не використовуватиметься для її обмеження. 
Обсяг застосування гарантій, передбачених цією статтею, щодо поліції 
визначається національними законами або правилами. Порядок застосування цих 
гарантій до осіб, які входять до складу збройних сил, і обсяг їхнього застосування 
до осіб цієї категорії також визначаються національними законами або правилами. 

 

 Стаття 6. Право на укладання колективних договорів 

 З метою забезпечення ефективного здійснення права на укладання 
колективних договорів Сторони зобов’язуються: 

1. сприяти проведенню спільних консультацій між працівниками та 
роботодавцями; 

2. сприяти, коли це необхідно і доцільно, створенню механізму переговорів на 
добровільній основі між роботодавцями або організаціями роботодавців та 
організаціями працівників з метою регулювання умов праці за допомогою 

колективних договорів; 
3. сприяти створенню та використанню належного механізму примирення та 

добровільного арбітражу для вирішення трудових спорів; 
 а також визнають: 

4. право працівників і роботодавців на колективні дії у випадках конфліктів 
інтересів, включаючи право на страйк, з урахуванням зобов'язань, які можуть 
випливати з раніше укладених колективних договорів. 
  

 Стаття 8. Право працюючих жінок на охорону материнства 
 З метою забезпечення ефективного здійснення права працюючих жінок на 
охорону материнства Сторони зобов’язуються: 

1. забезпечити працюючим жінкам відпустку на період до і після пологів 
загальною тривалістю не менше 14 тижнів або з оплатою такої відпустки, або з 
виплатою достатньої допомоги по соціальному забезпеченню, або з наданням 

допомоги за рахунок державних коштів; 
2. вважати незаконним, якщо роботодавець надсилає жінці попередження про 

звільнення з роботи у період від дати повідомлення нею свого роботодавця про 
вагітність до закінчення її відпустки по вагітності та пологам або якщо він робить 
попередження про звільнення у такий час, що воно втрачає чинність у цей період; 
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3. забезпечити матерям, що мають грудних дітей, перерви, тривалість яких 
достатня для годування дитини; 

4. регламентувати залучення до робіт у нічний час вагітних жінок, жінок, які 
нещодавно народили дитину, і жінок, що годують своїх грудних дітей; 

5. заборонити застосування праці вагітних жінок, жінок, які нещодавно 
народили дитину, і жінок, що годують своїх грудних дітей, на підземних гірних 
роботах і всіх інших роботах, які протипоказані жінкам у зв'язку з небезпечними, 

шкідливими для здоров'я або важкими умовами праці, і вжити відповідних заходів 
для захисту трудових прав цих жінок. 
 

 Стаття 9. Право на професійну орієнтацію 

 З метою забезпечення ефективного здійснення права на професійну 
орієнтацію Сторони зобов’язуються, у разі необхідності, створити службу або 

сприяти діяльності служби, яка допомагатиме всім особам, включаючи інвалідів, у 
вирішенні проблем, пов'язаних із вибором професії та набуттям професійних 
навичок, з належним урахуванням здібностей кожної особи та потреби в них на 
ринку праці; така допомога повинна надаватись безкоштовно як підліткам, 

включаючи школярів, так і повнолітнім особам. 

 

 Стаття 11. Право на охорону здоров’я 

 З метою забезпечення ефективного здійснення права на охорону здоров'я 
Сторони зобов'язуються самостійно або у співробітництві з громадськими чи 

приватними організаціями вживати відповідних заходів для того, щоб, серед 

іншого: 
 

1. усунути, у міру можливості, причини слабкого здоров'я; 
2. забезпечити діяльність консультативно-просвітницьких служб, які сприяли 

б поліпшенню здоров'я і підвищенню особистої відповідальності у питаннях 
здоров’я; 

 3. запобігати, у міру можливості, епідемічним, ендемічним та іншим 

захворюванням, а також нещасним випадкам. 

 

 Стаття 12. Право на соціальне забезпечення 

 З метою забезпечення ефективного здійснення права на соціальне 
забезпечення Сторони зобов’язуються: 

1. започаткувати систему соціального забезпечення або підтримувати її 
функціонування; 

2. підтримувати систему соціального забезпечення на задовільному рівні, 
принаймні на такому, який дорівнює рівню, необхідному для ратифікації 
Європейського кодексу соціального забезпечення (994_329 ); 

3. докладати зусиль для поступового піднесення системи соціального 
забезпечення на більш високий рівень; 

4. вживати заходів шляхом укладання відповідних двосторонніх і 
багатосторонніх угод або в інший спосіб і відповідно до умов, визначених у таких 
угодах, для забезпечення: a) рівності між їхніми власними громадянами та 
громадянами інших Сторін у тому, що стосується прав на соціальне забезпечення, 
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включаючи збереження пільг, які надаються законодавством про соціальне 
забезпечення, незалежно від пересування захищених осіб по територіях держав 
Сторін; b) надання, збереження та поновлення прав на соціальне забезпечення 
такими засобами, як сумарний залік періодів страхування або роботи, що були 

здійснені за законодавством кожної зі Сторін. 

 

 Стаття 13. Право на соціальну та медичну допомогу 

 З метою забезпечення ефективного здійснення права на соціальну та 
медичну допомогу Сторони зобов’язуються: 

1. забезпечити, щоб будь-якій малозабезпеченій особі, яка неспроможна 
отримати достатніх коштів своїми власними зусиллями або з інших джерел, 
зокрема за рахунок допомоги по соціальному забезпеченню, надавалась належна 
допомога, а у разі захворювання забезпечувався догляд, якого вимагає стан її 
здоров’я; 

2. забезпечити, щоб політичні або соціальні права осіб, які отримують таку 
допомогу, на цій підставі не обмежувалися; 

3. передбачити, що кожна людина може отримувати у відповідних державних 
чи приватних службах такі поради та персональну допомогу, які можуть бути 

необхідними для запобігання виникненню особистого або сімейного нужденного 
становища, для його подолання чи полегшення; 

4. застосовувати положення пунктів 1, 2 і 3 цієї статті на засадах рівності між 

своїми громадянами та громадянами інших Сторін, які на законних підставах 
перебувають на території їхніх держав, відповідно до своїх зобов'язань за 
Європейською конвенцією про соціальну та медичну допомогу, яка була підписана 
у Парижі 11 грудня 1953 року ( 994_649). 
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ДОДАТОК № 8 

 

 
ЗАКОН УКРАЇНИ 

Про ратифікацію Європейської соціальної хартії 
(переглянутої) 

Верховна Рада України постановляє: 
Ратифікувати Європейську соціальну хартію (переглянуту), вчинену 3 травня 

1996 року у м. Страсбурзі та підписану від імені України 7 травня 1999 року у м. 

Страсбурзі (додається*), з такими заявами: 

1. Україна бере на себе зобов'язання вважати частину I Хартії декларацією цілей, 

до здійснення яких вона прагнутиме всіма відповідними засобами, як зазначено у 
вступному пункті частини I Хартії. 

2. Україна бере на себе зобов'язання вважати обов'язковими для України такі 
статті та пункти частини II Хартії: 

- пункти 1, 2, 3, 4 статті 1; 

- пункти 1, 2, 4, 5, 6, 7 статті 2; 

- пункти 1, 2, 3, 4 статті 3; 

- пункти 2, 3, 4, 5 статті 4; 

- стаття 5; 

- пункти 1, 2, 3, 4 статті 6; 

- пункти 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 статті 7; 

- пункти 1, 2, 3, 4, 5 статті 8; 

- стаття 9; 

- пункти 1, 2, 3, 4, 5 статті 10; 

- пункти 1, 2, 3 статті 11; 

- пункти 1, 2 статті 14; 

- пункти 1, 2, 3 статті 15; 

- стаття 16; 

- пункти 1, 2 статті 17; 

- пункти 1, 2, 3, 4 статті 18; 

- стаття 20; 

- стаття 21; 

- стаття 22; 

- стаття 23; 

- стаття 24; 

- пункти 1, 2 статті 26; 

- пункти 1, 2, 3 статті 27; 

- стаття 28; 

- стаття 29; 

- стаття 30; 

- пункти 1, 2 статті 31. 

 

Президент України        В.ЮЩЕНКО 

м. Київ, 14 вересня 2006 року N 137-V 
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ДОДАТОК № 9 

 

Конвенції Міжнародної Організації Праці, які ратифіковані Україною: 

 

1. Конвенція МОП № 29 про примусову чи обов'язкову працю, 1930 р. 
(ратифіковано 09.06.56). 

2. Конвенція МОП №47 про скорочення робочого часу до сорока годин на тиждень, 
1935 р. (ратифіковано 09.06.56). 

3. Конвенція МОП № 100 про рівну оплату чоловіків і жінок за рівноцінну працю, 

1951 р. (ратифіковано 09.06.56). 

4. Конвенція МОП № 10 про мінімальний вік допуску дітей до роботи в сільському 
господарстві, 1921 р. (ратифіковано 11.08.56). 

5. Конвенція МОП № 11 про право на асоціацію та об'єднання трудящих у 
сільському господарстві, 1921 р. (ратифіковано 11.08.56). 

6. Конвенція МОП № 15 про мінімальний вік допуску підлітків на роботу 
вантажниками вугілля або кочергами у флоті, 1921 р. (ратифіковано 11.08.56). 

7. Конвенція МОП №16 про обов'язковий медичний огляд дітей і підлітків, 
зайнятих на борту суден, 1921 р. (ратифіковано 11.08.56). 

8. Конвенція МОП № 52 про щорічні оплачувані відпустки, 1936 р. (ратифіковано 
11.08.56). 

9. Конвенція МОП №58 про мінімальний вік дітей для допуску їх на роботу в морі 
(переглянута), 1936 р. (ратифіковано 11.08.56). 

10. Конвенція МОП №59 про мінімальний вік дітей для прийому їх на роботу в 
промисловості (переглянута), 1937 р. (ратифіковано 11.08.56). 

11. Конвенція МОП №60 про вік дітей для прийому їх на непромислові роботі, 
1937 р. (ратифіковано 11.08.56). 

12. Конвенція МОП № 77 про медичний огляд дітей і підлітків з метою 

встановлення їх придатності до праці в промисловості, 1946р. (ратифіковано 
11.08.56). 

13. Конвенція МОП № 78 про медичний огляд дітей і підлітків з метою 

встановлення їх придатності до праці на непромислових роботах, 1946р. 
(ратифіковано 11.08.56). 

14. Конвенція МОП № 79 про обмеження нічної праці дітей і підлітків на 
непромислових роботах, 1946 р. (ратифіковано 11.08.56). 

15. Конвенція МОП № 87 про свободу асоціації і захист права на організацію, 1948 

р. (ратифіковано 11.08.56). 

16. Конвенція МОП №90 про нічну працю підлітків у промисловості (переглянута), 
1948 р. (ратифіковано 11.08.56). 

17. Конвенція МОП №98 про застосування принципів права на організацію і 
ведення колективних переговорів, 1949 р. (ратифіковано 11.08.56). 

18. Конвенція МОП №103 про охорону материнства, 1952 р. (ратифіковано 
11.08.56). 

19. Конвенція МОП №45 про застосування праці жінок на підземних роботах у 
будь-яких шахтах, 1935 р. (ратифіковано 30.06.61). 

20. Конвенція МОП № 95 про охорону заробітної плати, 1949 р. (ратифіковано 
30.06.61). 
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21. Конвенція МОП №111 про дискримінацію в галузі праці і занять, 1958 р. 
(ратифіковано 30.06.61). 

22. Конвенція МОП №112 про мінімальний вік для прийняття на роботу рибалок, 
1959 р. (ратифіковано 30.06.61). 

23. Конвенція МОП №14 про щотижневий відпочинок на промислових 
підприємствах, 1921 р. (ратифіковано 29.05.68). 

24. Конвенція МОП №106 про щотижневий відпочинок в торгівлі та установах, 
1957 р. (ратифіковано 29.05.68). 

25. Конвенція МОП № 115 про захист трудящих від іонізуючої радіації, 1960 р. 
(ратифіковано 29.05.68). 

26. Конвенція МОП № 120 про гігієну в торгівлі та установах, 1964 р. 
(ратифіковано 29.05.68). 

27. Конвенція МОП № 122 про політику в галузі зайнятості, 1964 р. (ратифіковано 
29.05.68). 

28. Конвенція МОП № 23 про репатріацію моряків, 1926 р. (ратифіковано 04.02.70). 

29. Конвенція МОП № 27 про зазначення ваги важких вантажів, що перевозяться 
на суднах, 1929 р. (ратифіковано 04.02.70). 

30. Конвенція МОП № 32 про захист від нещасних випадків трудящих, зайнятих на 
вантаженні або розвантаженні суден (переглянута), 1932 р. (ратифіковано 04.02.70). 

31. Конвенція МОП № 69 про видачу судовим кухарям свідоцтв про кваліфікацію, 

1946 р. (ратифіковано 04.02.70). 

32. Конвенція МОП № 73 про медичний огляд моряків, 1946 р. (ратифіковано 
04.02.70). 

33. Конвенція МОП № 92 про приміщення для екіпажу на борту суден 

(переглянута), 1949 р. (ратифіковано 04.02.70). 

34. Конвенція МОП № 108 про національне посвідчення особи моряків, 1958 р. 
(ратифіковано 04.02.70). 

35. Конвенція МОП № 113 про медичний огляд рибалок, 1959 р. (ратифіковано 
04.02.70). 

36. Конвенція МОП № 116 про частковий перегляд конвенцій, прийнятих 
Генеральною конференцією Міжнародної організації праці на своїх перших 
тридцяти двох сесіях, з метою уніфікації положень про підготовку 
Адміністративною радою Міжнародного бюро праці доповідей про застосування 
конвенцій, 1961 р. (ратифіковано 04.02.70). 

37. Конвенція МОП № 119 про постачання машин захисними пристроями, 1963 р. 
(ратифіковано 04.02.70). 

38. Конвенція МОП № 123 про мінімальний вік допуску на підземні роботи в 
шахтах і рудниках, 1965 р. (ратифіковано 04.02.70). 

39. Конвенція МОП № 124 про медичний огляд молодих людей з метою 

визначення їх придатності до праці на підземних роботах у шахтах і рудниках, 1965 

р. (ратифіковано 04.02.70). 

40. Конвенція МОП № 126 про приміщення для екіпажу на борту рибальських 
суден, 1966 р. (ратифіковано 04.02.70). 

41. Конвенція МОП № 138 про мінімальний вік для прийняття на роботу, 1973 р. 
(ратифіковано 07.03.79). 
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42. Конвенція МОП № 142 про професійну орієнтацію та професійну підготовку в 
галузі розвитку людських ресурсів, 1975 р. (ратифіковано 07.03.79). 

43. Конвенція МОП №149 про зайнятість і умови праці та життя сестринського 
персоналу, 1977 р. (ратифіковано 07.03.79). 

44. Конвенція МОП № 160 про статистику праці, 1985 р. (ратифіковано 03.05.90). 

45. Конвенція МОП № 133 про приміщення для екіпажу на борту суден (додаткові 
положення), 1970 р. (ратифіковано 14.07.93). 

46. Конвенція МОП № 147 про мінімальні норми на торговельних суднах, 1976 р. 
(ратифіковано 14.07.93). 

47. Конвенція МОП № 144 про тристоронні консультації (міжнародні трудові 
норми), 1976 р. (ратифіковано 17.12.93). 

48. Конвенція МОП № 2 про безробіття, 1919 р. (ратифіковано 04.02.94). 

49. Конвенція МОП № 154 про сприяння колективним переговорам, 1981 р. 
(ратифіковано 04.02.94). 

50. Конвенція МОП № 158 про припинення трудових відносин з ініціативи 

підприємства, 1982 р. (ратифіковано 04.02.94). 

51. Конвенція МОП № 156 про рівне ставлення і рівні можливості для трудящих 
чоловіків і жінок: трудящі із сімейними обов'язками, 1981 р. (ратифіковано 
22.10.99). 


