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«Закарпатсью npaB O B i читання»

правовий ефект не настае. При цьому закон не надае значения фактам 
без/шльносп власника, тривалому нездшсненнго ним свого права. Наслщки 
давшсного строку безпосередньо залежать вщ факту заюнчення строку. Час, що 
перевищуе встановлений строк, у правовому вщношенш вже не вщграе и i я ко i 
роли оскшьки i3 заюнченням визначеного законом строку право власносп вже 
виникло.
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ПРОБЛЕМИ ОХОРОНИ ПРАЦ1 НЕПОВПОЛ1ТН1Х
Пантелеймонова A.I., Бакшннська О.В.,

3-й курс, Луганський нашональний 
ушверситет 1 мен! Тараса Шевченка, 

Бублик O.I.,
Луганський нащоналышй ушверсите т iMeHi Тараса Шевченка,

кандидат юторичних наук, 
доцент кафедри пол1тологн та правознавства

Жодна кратна евтту не може претендувати на пров1дне Micne в соц1ально- 
економ1чному розвитку, яктцо й громадяни не захищен1 особистими правами i 
свободами. Особливе положения в Kpal'Hi займае захист трудових прав i гарантш 
ттеповиол гт nix.

11а сьогоднншпй день укратнське законодавство видало нимало закошв, як1 
надають неповнолНитм спещальш гарант та умови роботи, якт роблять ix 
особливими суб’ектами трудових вадносин. Але разом з тим, сьогодшшня 
ситуашя на ринку пращ гака, що довол1  часто ми бачимо порушення прав них 
самих суб’пепв, права яких юридично закр1плено i гарантовано державою. На 
практищ спостсрп агтт.ся невиконання норм трудового права роботодавцями в
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частит правовщносин з неповншптшми або ж грубе порушення в части hi 
охорони пращ неповнол1 тшх громадян.

У першу черту головною проблемою е те, що особиспсть, що ще не 
досягла вю1 мнадцятир1 чиого вису, приймають на роботу без оф ini иного 
оформления. Проблема таких пращвншав в тому, що вони не захищеш законом, а 
тому надал1 довести неправом1рне ставлення роботодавця практично неможливо. 
Якщо поддбш пращвники приймаються на роботу без оформления, то бшышсть i s 
них беруть i без медичного огляду, який е обов’язковою умовою, в зв’язку з ст. 
191 КЗпП, при прийнятгя на роботу. Тобто у неповнол1тнього прац1вника не мае 
н1яких гарантш того, що робота, за яку вш береться, не виюпие у нього 
ускладнень 3i здоров’ям.

Ц1 та шип порушення трудового законодавства щодо прац1 неповнол1тн1х 
часто стають системними i тому дану тему вважаемо актуальною, яка потребуе 
прискшливо! уваги 3i сторони держави, правникш та науковщв.

Анал1з останшх дослщжень i публ1кацШ. Значну увагу вивченню 
трудових правовщносин з неповнол1тшми придишли таю дослщники, як Бойко 
М.Д., Зуб I.B., Стичинський Б.С., Грицяк 1.А., Карпенко О.Д., Прокопенко 1.В. та
ШЛИ.

Мета статт1. Розглянути ochobhI положения в1тчизняного законодавства 
щодо пращ неповнолггшх та вшначити коло проблем при прийнятп на роботу 
неиовнолпшх роботодавцями, а також акцентувати увагу сучасно! молод! на 
власш права та обов’язки при оформленш на роботу.

Ни клад основного матер1алу. Розглядаючи дане питания, насамперед 
потркбно завжди опиратися на Конституцпо Укранш, Кодекс закошв про пращо та 
Закон Украши «Про охорону пращ» (вщ 14.10.1992р.) та imni законодавч! акти.

Трудове законодавство Украши встановлюе певш особливосН правового 
регулювання пращ неповнолггшх. Це обумовлено тим, що вони користуються 
додатковими п1льгами у зв’язку з ф1зюлопчними, псюсолопчними та вшовими 
особливостями.

Неповнол1тн1 , тобто особи, що не досягли в1С|'мнадцяти рок1 в, у трудових 
правовщносинах прир1внюються у правах до повнолптпх, а в галуз1 охорони 
пращ, робочого часу, вщпусток та деяких шших умов пращ користуються 
шльгами, встановленими законодавством Украши [5]. На п1дприемств1 умови 
пращ неповнолггшх обов’язково повинш шдргшятися вщ пращ дорослих. Дан1 
умови пояснюються тим, що орган1зм гпдлгпав все ще перебувае в стан1 
розвитку, а так само основним фактором е те, що у бшыносп з них немае навНь 
повно1 середньо! осв1ти. Саме щ обставили i визначають вщм1нн1сть правового 
регулювання ix пращ, хоч за загальним правилом на неповнол1тн1х повшстю 
поширюеться законодавство про працю, a i'x права щодо трудового договору 
прир1внюються до прав повнолггшх працюючих. У той же час в галуз1 охорони 
пращ, робочого часу, вщпусток та деяких шших умов пращ 1м надаються шльги.

Вщповщно до Закону Украши «Про сприяння сощальному ставленню та 
розвитку молод! в Украли» держава гарантуе працездатнш молод! в!ком вщ 15 до 
28 poKie шсля зак!нчення або припинення навчання у загальноосвИшх, 
профес!йних навчально-виховних i вщцих навчальних закладах, завершения 
професшно! гадготовки i перешдготовки, а також шсля звшьнення 3i строково! 
вшськово! або альтернативно! (невшськово!) служби надання першого робочого 
м!сця на строк не менше шж два роки.
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3 метою охорони здоров’я неповнолггшх не допускаеться прийняття на 
роботу oci6 молодше пнстнадцяти ромв [5]. Як виняток, можуть прийматись на 
роботу особи, ям досягли п'ятнадцяти ромв при письмовш згод; одного з батьшв 
або особи, що !х зам1 нюе. УЫ особи молодше в1с1мнадцяти ромв приймаються на 
роботу лише теля попереднього медичного огляду i в подалыному. до досягнення 
ними двадцяти одного року, щороку шдлягаготь обов'язковому медичному 
огляду. Власник або уповноважений ним орган зобов’язаний за сво! кошти 
оргашзовувати проведения попереднього (при прийнятп на роботу 
неповнолтих) та щор1чного обов’язкового медичного огляду до досягнення ним 
21 року. Для прийняття на роботу молодь Micneei органи державно! виконавчо! 
влади визначають в межах Закону Украши «Про зайнятють населения» квоту 
робочих Micub [2, ст.5]. IJi Miciw використовуються для направления на 
виробництво oci6, ям зак!нчили загальноосвггш школи, профешйш навчально- 
виховн1 заклади, атакож шших oci6 молодше 18 ромв.

Вщмова у прийнятп на роботу i професшне навчання особам, направлении 
в рахунок брош, забороняеться. Така в1дмова може бути оскаржена у судовому 
порядку. Заборонена праця молод1  вком до 18 ромв на важких роботах i на 
роботах з шкщливими i небезпечними умовами npani, а також на гадземних 
роботах. На кожному шдприемствь в установи оргашзаци мае ' вестися 
спещальний облк прашвнишв, як1 не досягли вку 18 ромв, i3 зазначенням !х дати 
народження. Це робпться з метою дотримання наданих 1м прав та контролю за 
умовами пращ молод1 на пщприемствах, в оргашзащях, установах з боку opraHiB 
нагляду та контролю.

Батьки, усиновител1 i п1клувальники неповнол1тнього, а також державш 
органи та службов1 особи, на яких покладено контроль за додержанням 
законодавства про працю, мають право вимагати роз1рвання трудового договору з 
неповнолшнм у тому числ1 й строкового, коли продовження його чинносп 
загрожуе здоров’ю неповнол1тнього або порушуе його законш !нтереси [5]. Taxi 
особи, державн1 органи i особи зобов’язаш подати докази про неможливють 
продовження трудового договору неповнолчнього у зв’язку з загрозою здоров'ю 
неповнолНнього або порушенням закошпгх 1 нтерес1 в неповнолштього на даному 
пщприсмств!. в установи оргашзацп.

Законом Украши «Про органи i служби у справах неповнолггшх та 
спещальш установи для неповнолтих» в1д 24 с1чня 1995 року передбачено, що 
здшенення соц1ального захисту серед неповнол1тн1х покладаеться на Державний 
комНет Украши у справах сшТ та молод1, Республ!канський комттет у справах 
cim’! та молод! Автономно! Республ1ки Крим, служби у справах неповнолтих 
обласних, Ки!всько! та Севастопольсько! М1 ських, районних державних 
адм1н1страшй, виконавчих оргашв мюьких i районних у М1стах рад [3, ст. 1]. 
Вщповщальними органами виконавчо! влади та органами мюцевого 
самоврядування створюються служби у справах неповнолггшх.

Головним завданням цих служб е розроблення i зд1 йснення самост1 Йно або 
разом з вщповщальними органами виконавчо! влади, органами мюцевого 
самоврядування, пгдприемствами, установами, оргашзацшми, незалежно вщ 
форми власност1 , громадськими орган!зацшми заход1в щодо забезпечення прав, 
свобод, законних штерес!в, контроль за виконанням цих заход1в; координащя 
зусиль оргашв виконавчо! влади, оргашв мюцевого самоврядування, пщприемств, 
установ i оргашзацш незалежно вщ форми власност! у виртшенш питань
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сощального захисту неповнолтнх; здшснення контролю за дотриманням 
законодавства про працю неповнолтнх на пщприемствах, в установах та 
оргашзащях тощо. Служби у справах псповнолггшх мають право: приймати з 
питань, вщнесених до 1х компетенцн, рштепня, hki е обов’язковими для впконання 
органами виконавчо! влади та мюцевого самоврядування, пщприемствами, 
установами, оргашзац1ями, посадовими особами та громадянами.

Постановою Кабшету М mi dp i в Украши №2136 вщ 25 листопада 1999 
року були затверджеш типов! положения про служби у справах неповнолтнх. 
Саме ni KOMicii уповноважеш надавати згоду на звшьнення неповнолтнх 
пращвнишв.

KpiM того, вщповщно до Закону Украши «Про мюцевс самоврядування в 
У крапп» вщ 21 травня 1997 року передбачено створення KOMiciii у справах 
неповнолтнх при виконкомах мшьких рад (кр1м мют районного значения), як! 
також виступають суб’ектами надання згоди звыьнення пращвншпв молодше 
в1 С1 мнадцяти poxie з шпцативи власника. Контроль за додержанням законодавства 
про охорону пращ неповнолтнх здшстоють також Ti державш органи та 
службов1 особи, на яких це покладено законодавством: органи прокуратура 
компети неповнолтнх при виконкомах мюьких рад, М1 сцев1 державш 
адмпйстрацп, ком пет по нагляду за охороною пращ, державш шспекцн пращ 
тощо [4, 199].

Законодавством встановлюеться, що молотцжш оргашзацн через cboix 
представши™ беруть участь у вирнпенш питань про заохочення молодих 
пращвншбв; розподш для них житла i мюць у гуртожитках, охорону пращ i 
зв1льнення, використання кошпв на розвиток культурно-масово! робота. Умови 
учаетт молод1жних оргашзапп! при вирпненш зазначених питань noBuniii бути 
конкретно визначеш в колективному договорг Правом учасп у виршенш 
зазначених питань користуютьея молодгжш opraiiiTauii, що належним чином 
легал1зован1 згщно з Законом Украши «Про об’еднання громадян». Вщповщно 
повноваження представника тако! орган1зацй дощльно оформляти р^шенням п 
статутних оргашв.

3 вищесказаного можна зробити висновок, що неповнолтп — це особлши 
прац1вники на будь-якому шдприемств|. яка вимагають in итого гпдходу до 
передбачувано! робота. На власному досв|д1, ми можемо сказати, що головною 
проблемою е те, що роботодавщ не хочуть офщшно оформляти у себе шцпбних 
cniBpo6iTHHKiB. Це св1дчить про ix умисне ухиляння вщ виконання трудового 
законодавства чи некомпетентшеть.

За загальним правилом на роботу приймаються особи, яким виповнилося 
16 i бшьше poKie. За згодою одного з батькдв або особи, що його зам1 нюе, в 
порядку винятку, на роботу можуть прийматися особи, яким виповнилося 15 
роктв. А для виконання легко! робота, що не завдае шкоди здоров’ю i не порушуе 
процесу навчання, у вшьний вщ навчання час можуть прийматися на роботу 
особи, яким виповнилося 14 рок1 в. В останньому випадку необхщна згода одного 
з батьшв або особи, що його замшюе; вщпустка неповнол1тн1м надаеться шеля 
зашнчення перших шести М1сящв робота, у зручний для них час, в po3Mipi 31 
календарного дня.

3 прийняттям на роботу на пщприемство, в оргашзашю, установу 
неповнолггшм тспитовий строк не встановлюеться. Окр1м того, eci особи, яким не 
виповнилося 18 poxiB, приймаються на роботу лише июля попереднього
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медичного огляду i в подальшому. до досягнення 21-pi4Horo BiKy, щороку 
пщлягають обов’язковому медийному огляду.

Чинне законодавство забороняе застосування пращ oci6. яким не 
виповнилося 18 рок1в, на важких роботах i3 шкщливим або небезпечними 
умовами npaui, а також на пщземних роботах[5]. Перелш ци\ роогг затверджений 
М1 Н1 стерством охорони здоров’я Украши по 36 галузях народного господарства. 
Забороняегься залучати пращвниюв, як1 не досягли 18-р1чного в1ку, до н1чних (з 
22 годин до 6 годин ранку), надурочних роб1т та робп- у вихщш дш. до ш;пймання 
i перемшення речей, маса яких перевшдуе встановлеш для пщлгпйв норми.

Щодо неповнолптпх держава встановлюе додатков1 гаранта зайнятост1. 
Насамперед це стосуегься молод1, яка замнчила або припинила навчання у 
середн1х загальноосвганх школах, професшно-техшчних закладах осв1ти, д1тей 
(сиргг), я н  залшнилися без п1клування батьгав, а також oci6, яким виповнилося 15 
рок1в i яю за згодою одного з батыав або oco6i, яка ix зам1нюе, можуть 
влаштуватися на роботу.

Припинення трудових правов1дносин неповнол1тн1х теж мае певш 
особливост1. Зокрема, чинне законодавство встановлюс можливють роз1рвання 
трудового договору не тшьки з шодативи самого нсповнол1тнього пращвника, а й 
з ишиативи його батька або матер1, усиновител1 в чи ошкушв, державних оргашв i 
службових oci6, на яких покладено нагляд i контроль за додержанням 
законодавства про працю, у разе якщо виконання трудового договору заважае 
навчанню неповнол1тнього, загрожуе його здоров’ю або порушуе його законн1 
штереси.

Зв1льнення неповнолших з ппщативи власника (уповноваженого ним 
органу), кр1м додержання загального порядку звщьнення, на якому ми зупинилися 
рашше, вимагае також отримання згоди районно! (мюько!) KOMicii у справах 
неповнол1тнк. При цьому звшьнення в таких випадках, як змши в оргашзанй 
виробнйцтва i npaui (л1 кв1дащя. реоргашзащя, перепроф1лювання, виробшштва, 
орган1зацп, установи, скорочення чисельност1 штату тощо); виявлення 
нев1дпов1дальност1 пращвника займанш посад1 або виконуван1 Й робот1 внаслщок 
недостатньо! квал1ф1кацй або стану здоров'я, що перешкоджають продовженню 
Hid робота; поновлення на роботз пращвника, який ранние виконував цю роботу, 
здшснкхться в порядку винятку в не допускаеться без працевлаштування 
HenoBHoniTHix.

Нисновкн. Таким чином, негювнолтн визнаються державою особливою 
Kaicropiao в трудових правоввдносинах. Законодавство установлюс для них 
особлив1 вимоги з урахуванням в1ку.

Чинне законодавство Украши, нормативш акта, що стосуються npaui ;meii, 
спрямован1 на вилучення тих видш po6iT, як; справляють шкщливий вплив на 
здоров’я та розвиток дитини, створення умов всеб1 чного розвитку дiтсй, зокрема 
розвиток творчих зд1 бностей, формування позитивних настанов на суспшьно- 
корисну трудову /нялыпсть, створення умов для реал1 заци трудово! активное^ 
дтей i niaaiTKiB у належних са[1 парно-1 тгк:шчних умовах, як1 сприяють розвитку 
дитини.

1 нарешп. варто звернути увагу на обов’язок роботодавщв вщносно 
дотримання прав нсповно.птшх пратвникт В цьому сенс1 важливим е неухильне 
дотримання i виконання роботодавцями законодавства Украши, та посилення
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контролю вщповщних орган»! та установ за виконанням дано! частини 
закоподавства.

Вважаемо, як napiairr. в школах, навчальних закладах разом i3 
роботодавця.ми проводите трешнги з важливих питань закоподавства з 
залученням представниюв служб зайнятостт та носилювати правову культуру 
ycix cropiii трудового пронесу.

Останш сошолопчш дослщження, проведай Украшськими НД1 проблем 
молод» показали, що друге мюце по чисельносп серед безробтюУ молод! 
займають выпускники загалыюоевтпх шкш. Серед безробтюУ молод! бшьша 
частила oci6, як! вперше шукають роботу. Серед них: 38% - особи до 21 року, 
33,9% - в1д 21 до 24 ромв, 28,1% - в|д 25 до 28 роюв. Таким чином, проблема 
зайнятостт молод1 залишасться актуальною i нершочерговою, бо самс молодь, як 
в!домо, с майбутшм нашоУ держави.
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НОНЯТТЯ 1НФОРМАЦ1ЙНОК БЕЗПЕКИ
Паш Б.В.,

астрант 2-го року павчапня 
юридичного факультету УжНУ

За умов швидкого формування i розвитку шформацшного сусшльства в 
У крапп та глобального шформащйного простору, широкого використания 
шформацпню-комушкащйних технологий у пах сферах життя особливого 
значения набувають нроблеми шформацШноУ безпеки.

У наслшок вщсутносп д1евоУ системи забезпечення шформащйиоУ безпеки 
в пащональному шформащйному npocropi УкраУни спостерггаегься низка 
негативних явищ, як1 стаорюютъ реальш та потеншйш загрози шформащйиш 
безпеш людини i громадяшша, сусп1льства i держави.

Все це вщбувасться па T.ni масованого i агресивного шформацШного 
наступу росШсысоУ пропаганди, яка всупереч европейським стандартам у сфер! 
засоб1в масовоГ шформацн розпалгое в УкраУш мгжпащопальну ворожнечу та 
сепаратистски настро'У, посягае на державший суверештет i Tepirropianbiiy 
цшешеть УкраУни.

За сучасних умов шформащйна складова набувае дедал1 бшыпоУ ваги i стае 
одним ia найважлившшх епеметтв забезпечення нащоналыюУ безпеки. 
1нформацшний просттр, шформащйш ресурси, шформацнйпа инфраструктура та 
нуформашйш технологи значною Mipoio впливають на ртам , i темни сощально- 
екож)М1Ч1[Ого, науково-техшчиого i культурного розвитку.

Проблема шформацШноУ безпеки як складовоУ иацюналыюУ безпеки 
завжди лишаеться актуальною, саме тому на сьогодш iciiye р13иоманптя
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