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при цьому не забути, що спокійна впевнена поведінка, посилання на норми закому з боку покупця діють 

переконливо на продавця, якому зайві проблеми повязані із перевірками, не потрібні. Але якщо вам все ж 

відмовили, звертайтеся  до спілки  захисту прав споживачів. У Вас візьмуть претензію про порушення 

ваших прав та приймуть  необхідні заходи. Проте, щоб ваше звернення розглянули, воно повинно 

відповідати таким вимогам:  

- звернення повинно бути адресоване спілці захисту прав споживачів;  

- у зверненні має бути зазначено ваше прізвище, ім ' я, по-батькові, місце проживання , викладено 

суть питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги;  

- звернення може бути подано як окремою особою (індивідуальне), так i групою осіб (колективне).  

- письмове звернення повинно бути підписане заявником (заявниками) із зазначенням дати.  

 Отже, враховуючи вище викладене, можна зробити наступний висновок, що обізнаність 

законодавства України, стосовно прав споживачів, дає змогу громадянам повернути витрачені гроші за 

придбаний товар неналежної якості, обміняти такий товар, а також захистити свої права у встановленому 

законом порядку.  
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УДОСКОНАЛЕННЯ ПЕНСІЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПУ 

СОЦІАЛЬНОЇ СПРАВЕДЛИВОСТІ 

В сучасній Україні найактуальнішими проблемами підвищення рівня життя є забезпечення 

зайнятості, посилення соціальної захищеності населення, боротьба з бідністю. 

Сьогодні проблеми регіонального розвитку Україні набули особливої ваги. Події останніх років, 

гострим піком яких стала зміна політичного керівництва держави, засвідчили істотну неоднорідність — у 

політичному, соціально-економічному та етнокультурному вимірах — регіонів нашої країни. 

Не зважаючи на певні зрушення в здійсненні пенсійної реформи, ряд невідкладних проблем 

потребують свого вирішення. 

Шляхи їх вирішення визначені Концепцією подальшого проведення пенсійної реформи, яка 

затверджена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.10.2009 р. № 1224-р. Зокрема, необхідно 

створити рівні можливості для пенсійного забезпечення громадян, незалежно від сфери їх зайнятості та виду 

діяльності; удосконалити порядок обчислення розмірів пенсії відповідно до тривалості страхового стажу та 

механізм індексації пенсій та їх підвищення відповідно до зростання середньої заробітної плати. 

Для структури і механізмів формування політики державного регулювання та управління цими 

процесами характерні недостатня скоординованість і наявність кількох органів державної влади, що 

формують соціальну політику. При цьому відсутнє чітке розмежування функцій і є недостатньою 

спеціалізація органів і підрозділів, яким властива загальна неукомплектованість кваліфікованими 

працівниками, передусім через низький рівень оплати праці. 

Водночас досить типовою є ситуація, коли політику формує одне відомство, реалізує - друге, а 

фінансує - третє. Це найбільш характерно для системи пенсійного забезпечення і надання державної 

допомоги. 

Для формування соціальної політики, яка визначила б напрямок реформ, адекватний соціально-

економічним реаліям, доцільно розглянути питання про створення координаційного органу у вигляді Ради з 

питань соціальної політики, голова якої має працювати на постійній основі з повноваженнями віце-прем'єр-

міністра. Така Рада повинна мати власний невеликий апарат, а також підпорядковувати собі спеціалізовані 

органи державного управління - Національні комісії. Їхньою головною функцією повинно бути формування 

політики, розробка відповідних законодавчих і нормативних актів, а в деяких випадках - безпосереднє 
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керівництво реформованими або створюваними структурами, які здійснюватимуть функції соціального 

захисту (страховими фондами, державними програмами тощо). 

Аналогічних заходів доцільно вжити і на регіональному рівні, шляхом створення спеціальних 

управлінь при органах місцевої виконавчої влади. Як безпосередні заходи щодо удосконалення структури 

державного управління, доцільно також розглянути можливості реорганізації системи соціального 

забезпечення, зокрема, об'єднання органів, які здійснюють призначення, фінансування та виплату пенсій, 

тобто частину апарату Мінсоцзахисту та Пенсійний фонд.  

Свого вирішення вимагає також проблема діяльності фонду соціального страхування. Профспілкове 

керівництво ним сприймається як реліктовий спадок тоталітарної епохи та призводить до численних казусів 

і навіть ненормальних явищ, таких, як укладання договорів щодо соціального страхування між 

профспілками та підприємствами. Для уникнення небажаної конфронтації доцільно перебудувати 

управління цим фондом за принципом трипартизму, тобто рівноправної участі у правлінні представників 

підприємств-страхувальників, профспілок і держави. 

Крім цього, є потреба у запровадженні ряду організаційних заходів, безпосередньо пов'язаних із 

реалізацією соціальної політики, якими є:  

- створення служби вирішення трудових конфліктів та запровадження системи постійних 

консультацій в рамках органів соціального партнерства;  

- формування видатків державного і місцевих бюджетів на основі обгрунтованих мінімальних 

нормативів забезпечення соціальної інфраструктури, враховуючи приватизацію та перехід до комунального 

підпорядкування об'єктів соціальної інфраструктури підприємств. 

Інформаційні системи та новітні технології в системі Пенсійного фонду України. 

На даному етапі важливіше спрямувати розвиток інформаційних систем на підвищення ефективності 

та якості обслуговування. Необхідним також є створення централізованої підсистеми призначення та 

виплати пенсій на базі web-технологій, створення контакт-центру, комплексної системи захисту інформації 

тощо. 

Крім того, не можна забувати про підвищення загального рівня поінформованості населення, що 

повинно створити передумови для виведення зарплат наших громадян з тіньового сектора. 

Взагалі, метою розвитку всіх інформаційних систем Пенсійного фонду є запровадження 

«інтелектуальної» системи призначення, перерахунку та виплати пенсій на базі даних, що накопичені в 

системі персоніфікованого обліку, з використанням інформації про сплату страхових внесків.  

З метою виконання пріоритетних завдань Фонду, необхідно забезпечити умови щодо розширення 

доступу застрахованих осіб і пенсіонерів до їхніх персональних даних у системі персоніфікованого обліку. 

Допоміжними технічними засобами тут можуть стати інформаційні кіоски. В управліннях Пенсійного фонду 

деяких регіонів України уже встановлено такі кіоски, які містять інформацію про застрахованих осіб, 

загальні відомості про призначення пенсій, про графіки особистого прийому населення  керівництвом  

Пенсійного фонду. Тепер майбутні пенсіонери зможуть самостійно переглянути накопичені відомості за 

своїм страховим свідоцтвом і уточнити перелік документів для призначення пенсії. 

Крім того, позитивним є те, що інформаційні кіоски дають змогу вдосконалити контроль за 

призначенням та виплатою пенсій з метою усунення можливих зловживань на місцевому рівні шляхом 

забезпечення автоматизованого контролю на центральному рівні Пенсійного фонду України. 

У всіх органах Пенсійного фонду України створені та функціонують сайти, на яких наявна та 

постійно обновляється інформація щодо основної діяльності органів Фонду, змін в законодавстві щодо 

пенсійного забезпечення тощо. Також в органах Фонду впроваджується безкоштовний Інтернет-зв’язок – 

Skype. 

Зазначені заходи по використанню спеціалістами управління Пенсійного фонду разом зі 

страхувальниками новітніх інформаційних технологій  дозволяють забезпечити кожній людині, яка в 

майбутньому вийде на заслужений відпочинок, отримання правильно обрахованих пенсійних виплат. 
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ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН У СФЕРІ ОХОРОНИ ПРАЦІ В 

СУЧАСНИХ УМОВАХ 

 

Охорона праці відіграє важливу роль, як суспільний чинник, оскільки, якими б вагомими не були 

трудові здобутки вони не можуть компенсувати людині втраченого життя. Окрім соціального, охорона праці 

має важливе економічне значення – це і висока продуктивність праці зниження витрат на оплату лікарняних, 

компенсацій за важкі та шкідливі умови праці. Цілком зрозуміло, що вивченню питань охорони праці її 

правовому регулюванні приділяється серйозна увага і тому досліджувана тема є актуальною. Питання щодо 

забезпечення безпечних умов праці завжди супроводжували розвиток цивілізації і людства. 

Охорона праці — це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-

гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів і засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і 

працездатності людини в процесі трудової діяльності. 

Однієї з найважливіших складових системи управління охороною праці є нагляд і контроль у цій 

сфері. Тому держава, згідно з Законом України «Про охорону праці»,  залишає за собою функцію нагляду за 

фактичним дотриманням вимог охорони праці, гігієни, пожежної та радіаційної безпеки. Крім цього, 

вказаний Закон передбачає також права громадського контролю у цієї сфері, які надані профспілковим 

організаціям та безпосередньо трудовим колективам [1]. 

Застосування економічних важелів, сувора вимогливість із боку керівників усіх рівнів та наглядових і 

контролюючих органів щодо охорони праці, впровадження й ефективне функціонування систем управління 

охороною праці на всіх рівнях – це запорука запобігання травматизму, профзахворювань, аварій та пожеж 

на виробництві. 

Все це може бути досягнуто лише за умови впровадження в Україні сучасних високоефективних 

систем управління охороною праці, що потребує підготовки кваліфікованих кадрів, здатних вирішувати 

відповідні завдання. Для досягнення максимальної ефективності систем управління охороною праці 

необхідно забезпечувати їх високоефективну роботу як на державному, так і на регіональному, галузевому 

та виробничому рівнях [2, c. 98-100]. 

За умов ринкових відносин зростає значення діяльності держави із захисту людини в процесі праці, 

особливої актуальності набуває створення такої правової бази, яка забезпечувала б економічну 

зацікавленість роботодавців у створенні безпечних умов праці на своїх підприємствах, тобто соціальна 

значущість охорони праці різко зростає.  

Правова організація охорони праці має комплексний характер, відбиваючи три взаємозумовлені 

аспекти, що й визначають її сутність для сторін трудових правовідносин. По-перше, охорона праці має 

соціальне значення, включаючи: а) охорону життя та здоров´я працівника; б) збереження працездатності, 

трудового довголіття працівника; в) гуманізацію праці.  

По-друге, охорона праці має економічне значення, що виявляється у таких процесах: а) скорочення 

втрат робочого часу та економії фонду соціального страхування; б) зростання продуктивності праці 

працівників, а разом з цим і зростання виробництва та розвиток економіки країни. 

По-третє, правове значення охорони праці полягає в тому, що правові норми з охорони праці 

сприяють можливості: а) працювати за здібностями (з урахуванням умов праці, фізіологічних особливостей 

працюючих жінок, неповнолітніх, осіб з пониженою працездатністю); б) визначати правовий статус 

працівника, включаючи право на охорону праці, його гарантії та захист; в) утвердження охорони праці як 

важливого елементу трудових правовідносин працівника з роботодавцем у забезпеченні охорони праці на 

робочому місці [3, c. 56-58]. 

Охорона праці, як інститут трудового права представлений сукупністю правових норм, що регулюють 

відносини по забезпеченню безпечних та здорових умов праці, а також спеціальних умов праці жінок, 

неповнолітніх, інвалідів та осіб, які працюють на роботах зі шкідливими, важкими і небезпечними умовами 

праці. Покращення цих норм призведе до успішного регулювання відносин в сфері охорони праці. 


