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батьків від виконання своїх обов’язків має місце, коли вони не піклуються про фізичний і духовний 

розвиток дитини, її навчання, підготовку до самостійного життя, зокрема: не забезпечують необхідного 

харчування;медичного догляду, лікування дитини, що негативно впливає на її фізичний розвиток як 

складову виховання;не спілкуються з дитиною в обсязі, необхідному для її нормального 

самоусвідомлення;не надають дитині доступу до культурних та інших духовних цінностей;не сприяють 

засвоєнню нею загальновизнаних норм моралі; не виявляють інтересу до її внутрішнього світу;не 

створюють умов для отримання нею освіти. Зазначені фактори, як кожен окремо, так і в сукупності, можна 

розцінювати як ухилення від виховання дитини лише за умови винної поведінки батьків, свідомого 

нехтування ними своїми обов’язками. [1] Позбавлення батьківських прав - це дуже серйозна міра покарання, 

"крайній захід", тому її застосування має бути результатом переконання суду у тому, що після позбавлення 

батьківських прав умови життя дитини будуть змінені на краще і що немає іншого способу захисту прав та 

інтересів дитини. [3] 

   Чи допустимим є позбавлення батьківських прав щодо дитини, яка перебуває у шлюбі? На думку 

Ю. С. Червоного, це уже неможливо.Однак така точка зору є спірною. Набуття неповнолітньою особою у 

зв'язку із шлюбом повної цивільної дієздатності не робить її повнолітньою, а отже не припиняє її сімейно-

правового статусу як дитини. Тому, на мій погляд, теоретична можливість позбавлення батьківських прав за 

такої обставини не може виключатися. Чи буде в цьому потреба, чи дасть воно неповнолітньому якісь 

позитивні наслідки - це уже питання факту. [3] 

   На переконання Верховного Суду України, вираженому в постанові Пленуму ВСУ від 30.03.2007р. 

№ 3 ухилення батьків від виконання своїх обов'язків має місце, коли вони не піклуються про фізичний і 

духовний розвиток дитини, її навчання, підготовку до самостійного життя , зокрема: якщо батьки не 

забезпечують необхідного харчування, медичного догляду, лікування дитини, що негативно впливає на її 

фізичний розвиток як складову виховання; не спілкуються з дитиною в обсязі, необхідному для його 

нормального самоусвідомлення; не надають дитині доступу до культурних та інших духовних цінностям; не 

сприяють засвоєнню їм загальновизнаних норм моралі; не виявляють інтересу до її внутрішнього світу; не 

створюють умов для отримання освіти, а також, не забрали з пологового будинку. І це стосується не тільки 

матері і батька. Таким чином, держава та батьки або особи, які їх замінюють повинні створити умови, 

необхідні для всебічного розвитку та захисту дітей, оскільки діти — це наше майбутнє. [1] Отже, справи про 

позбавлення батьківських прав, поновлення в батьківських правах, за якими виносяться відповідні рішення, 

утворюють складну категорію, оскільки безпосередньо впливають не лише на батьків, але й на дітей, які 

отримують зовсім інший статус. Вони повинні бути більш захищеними, порівняно з умовами перебування в 

неблагополучній сім‘ї. Основним правовим наслідком застосування до батьків санкції сімейного права у 

вигляді позбавлення батьківських прав за невиконання або неналежне виконання своїх обов‘язків щодо 

дітей є поразка батьківського права, тобто втрата батьками щодо конкретної дитини усього комплексу 

батьківських повноважень. Тому, розглядаючи питання і про позбавлення батьківських прав і про 

поновлення батьків в батьківських правах, суди повинні ретельно вивчати обставини, що потягли за собою 

ті чи інші негативні наслідки. Бо найменша помилка може мати невиправдано велику ціну. Від усебічності 

та повноти правової оцінки зміни поведінки батьків, їхнього ставлення до дитини залежить якість її 

подальшого життя і долі. 
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РОБОТОДАВЕЦЬ ЯК СУБ’ЄКТ ТРУДОВОГО ПРАВА 

Для формування в Україні ринкової моделі трудових відносин роль роботодавця є ключовою. Його 

діяльність спрямована на наповнення трудових відносин реальним змістом. Тема правового статусу 

роботодавця, в нашій країні, є надзвичайно актуальною, оскільки трудове право, як самостійна галузь, 

надзвичайно активно розвивається під впливом внутрішніх та зовнішніх чинників що обумовлено також 
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необхідністю адаптації національного законодавства до європейських стандартів у зв'язку з наміром України 

увійти до Європейського Союзу, країни якого випереджають нас у розвитку виробничої демократії. 

Велику увагу питанню, щодо визначення правового статусу роботодавців, приділили відомі 

вітчизняні вчені, зокрема: Я. І. Безугла, В. С. Венедіктов, І. В. Зуб, А.  Р. Мацюк,  В. В. Лазор, В. І. 

Прокопенко, Н. М. Хуторян т І.М. Якушев, О.М. Ярошенко та П.Д. Пилипенко. Останній визначає 

роботодавця - як суб'єкта трудового права, як особу, яка надає роботу іншій особі на підставі трудового 

договору, у тому числі в разі обрання чи призначення на посаду. [4, с. 164]. 

Сучасні трудові правовідносини представлені досить широким колом суб'єктів, які залежно від виду 

цих правовідносин взаємопов'язані між собою суб'єктивними правами та юридичними обов'язками. Одним з 

головних суб'єктів трудових правовідносин як ми вже зазначили, вважається роботодавець. На відміну від 

працівника він є більш універсальним суб'єктом трудового права, оскільки бере участь не тільки у власне 

трудових відносинах (індивідуальних), а й у колективно-трудових та інших правовідносинах, що тісно 

пов'язані з трудовими. Це насамперед правовідносини з органами працевлаштування, з органами, що 

виконують нагляд і контроль за дотриманням трудового законодавства, з органами, які розглядають 

індивідуальні та колективні трудові спори, та ін. [1, с. 77]. У Законі України «Про організації 

роботодавців,їх об'єднання,права і гарантії їх діяльності» , зазначено, що роботодавець - це власник 

підприємства, установи, організації незалежно від форми власності, виду діяльності та галузевої належності 

або уповноважений ним орган чи фізична особа, яка відповідно до законодавства використовує найману 

працю [2].  Іншими словами, роботодавець - це юридична особа (організація) або фізична особа, котра 

укладає трудовий договір з працівником та вступає з ним у трудові відносини. 

В особі  роботодавця можуть  виступати державні та комунальні підприємства, фізичні особи, 

приватні організації, колективні підприємства й організації та держава. Держава, в якості роботодавця, 

виступає для співробітників органів внутрішніх справ, суддів, військовослужбовців, прокурорських 

працівників та державних службовців. 

У випадках, встановлених у КЗпП, як роботодавець може виступати й інший суб'єкт, який наділений 

правом укладати трудові договори. 

Власник може здійснювати управління підприємством не тільки безпосередньо, а й за допомогою 

уповноваженого ним на управління органу. Це можуть бути посадові особи (або одноосібний орган) чи 

колегіальні органи (до них належать ради правління та комітети). 

Уповноваженим власником на управління на собою виступає керівник підприємства який 

призначається або наймається власником чи обирається власниками майна. 

При призначенні чи обранні власником або уповноваженим ним органом керівника підприємства на 

посаду з ним укладається контракт, в якому визначаються строки обрання або призначення, права, обов'язки 

і відповідальність  перед трудовим колективом та власником, умови його матеріального забезпечення і 

звільнення з посади з урахуванням гарантій, передбачених договором або угодою (контрактом), та 

законодавством України. Керівник підприємства має можливість самостійно вирішувати питання діяльності 

підприємства, за винятком тих питань, які віднесені статутом до компетенції інших органів управління 

даного підприємства. Власник майна не має права втручатися в оперативну діяльність керівника 

підприємства. Трудовою правосуб'єктністю можуть володіти не тільки організації, які визнаються 

юридичними особами, а й структурні підрозділи організації, наділені правом прийняття й звільнення 

працівників, що мають окремий фонд оплати праці.[3,с 564]. 

Зауважимо, що адміністрація організації, як суб'єкт трудового права, може користуватися особливим 

правовим становищем. Вона може бути стороною організаційно-управлінських відносин з трудовим 

колективом і виборним профспілковим органом організації. 

Уповноважений власником орган виступає суб'єктом трудового права, будучи стороною у відносинах 

з уповноваженими на представництво трудовим колективом органами трудовим колективом по 

встановленню умов праці та застосуванню чинного законодавства про працю. 

Обов'язковою передумовою виникнення трудових відносин є наявність у його суб'єктів трудової 

правосуб'єктності (праводієздатності). Трудова правосуб'єктність у роботодавця виникає з моменту 

державної реєстрації і припиняється при ліквідації організації. Моментом виникнення трудової 

правосуб'єктності для установ є затвердження штатного розкладу і відкриття у банку рахунку оплати праці. 

Роботодавчі властивості громадян виникають лише із досягненням повноліття (18 років). Тобто 

трудова правосуб'єктність громадян-роботодавців за віком її настання не збігається з трудовою 

правосуб'єктністю громадян-працівників. 

Отже, будучи суб'єктом права, роботодавець наділений певними правами та обов'язками, які зазначені 

у КЗпП. Слід зазначити, що роботодавець створює нові робочі місця, провадить організацію та створює 

умови для залучення найманої праці, забезпечує трудові права та соціально-трудові гарантії працівників, а 

також бере участь у трудових відносинах з трудовим колективом, професійною спілкою та іншими 

учасниками трудових правовідносин. Залежно від того, наскільки у державі будуть створені належні умови 

для функціонування роботодавця, чітко визначено його правове становище, значною мірою залежить те, 

наскільки ефективними будуть трудові відносини. 
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ 

 

Актуальність даної теми полягає в тому, що на наш час проблема охорони праці постає поряд з 

такими проблемами як рівень безробітності, оплата праці. Регламентована в ст. 43 Конституції України, 

врегульована Кодексом законів про працю, Законом України «Про охорону праці» та низкою нормативно-

правових актів, охорона праці так і не досягла бажаного становища на підприємствах (установах, 

організаціях) України. 

Норми трудового законодавства, стосовно охорони праці жінок, молоді та інвалідів, є складними, 

неоднозначними і розпорошеними, що ускладнює і практичне їх застосування. В той час, коли саме цим 

категоріям працівників має приділятися особлива увага. Нажаль сьогодні вони зазнають значних труднощів 

при реалізації своїх можливостей у сфері праці. 

         Сучасний поступ України як правової держави, яка бажає бути повноправним членом 

Європейського Союзу, безпосередньо пов’язаний з удосконаленням національного законодавства у розрізі 

європейських цінностей. Національне законодавство потребує свого удосконалення із огляду на посилення 

ринкових процесів в житті держави та суспільства. Таким чином, особлива увага повинна приділятися 

питанням охорони праці. Існуюча сьогодні велика кількість нещасних випадків і професійних захворювань 

на виробництві не сприяє розвитку економічних показників та викликає суттєві економічні втрати не тільки 

кожного окремого підприємства, а й держави в цілому. [1, с.28] 

Проблемами у сфері охорони праці займалися такі провідні українські і закордонні вчені, як            М. 

Г. Александрова, П. В. Анісімова, B.C. Венедіктова, Л. Я. Гінцбург, В. Я. Гоца, В.В. Жернакова,               Р. 

Л. Кондратьева,Р.З. Лівшиця, М.В. Лушнікової, М.І. Іншин, В. І. Прокопенко, О. І. Провецький,                П. 

М. Рабінович, В. Г. Рота, А. Г. Седишева, О. В. Смирнова, Г. І. Чанишева та ін. Але досі ще не вирішені 

проблеми правового регулювання охорони праці в Україні. 

Правовому регулюванню піддаються тільки найважливіші для життєдіяльності громадян та 

функціонування держави суспільних відносин. Саме такими відносинами є відносини з охорони праці. Так, 

людина, що працює, проводить на виробництві значну частину свого життя, тому для її нормальної 

життєдіяльності в умовах виробництва потрібно створити безпечні і здорові умови, які б дали їй змогу 

плідно працювати, не перевтомлюючись та зберігаючи своє здоров’я. Правове регулювання охорони праці 

базується на факті визнання державою обов’язку забезпечити захист працівника, як сторони фактично більш 

слабкої в трудовому правовідношенні, з метою збереження його життя, здоров'я й високого рівня 

працездатності протягом тривалого часу. 

Охорона праці за своєю сутністю є турботою про людину у процесі використання її праці і 

розглядається як охорона працездатності людини. З іншого боку, відносини щодо охорони праці — 

невід’ємна складова організації процесу праці, що створює умови для стабільної та успішної трудової 

діяльності громадян. Охорону праці і здоров'я громадян віднесено до пріоритетних напрямків соціальної 

політики України. Так, Конституція України одним з основних соціальних прав громадян визначає право 

кожного на належні, безпечні й здорові умови праці, встановлює, що використання праці жінок і 

неповнолітніх на небезпечних для їхнього здоров'я роботах забороняється. Право на охорону здоров'я 

закріплено і в Основах законодавства України про охорону здоров'я. 

Охорона здоров'я — це система заходів, спрямованих на забезпечення збереження і розвитку 

фізіологічних і психологічних функцій. 

Закон України "Про охорону праці" визначає, що охорона праці — це система правових, соціально-

економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та 

засобів, спрямованих на збереження життя, здоров' я і працездатності людини у процесі саме трудової 

діяльності (а не праці, як це було передбачено раніше). [2] 

Забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці є невід’ємною частиною державної політики, 

однією з найважливіших функцій центральних та місцевих органів виконавчої влади й Фонду соціального 

страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань. У зв’язку з цим важливого 

значення набуває державний нагляд і контроль за станом охорони праці. 


