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зв’язку з тимчасовою втратою працездатності  має бути виданий 
листок непрацездатності, який в силу дії п. 2.16 Інструкції про по-
рядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездат-
ність громадян, учням не видається. 

По-третє, розуміючи всю необхідність охоплення системою 
соціального страхування якомога більшої частини населення, ви-
никає закономірне питання про те, чому тільки члени фермерсь-
ких господарств мають сплачувати ЄСВ.  

Праця членів фермерських господарств за своєю природою 
має розглядатися як зовнішній прояв підприємницької діяльності 
громадян України з метою отримання прибутку. А саме фермерсь-
ке господарство – лише організаційно-правова форма її здійснен-
ня. Якщо стоїть завдання охопити все економічно активне насе-
лення системою соціального страхування, то ЄСВ мають платити 
засновники (учасники) господарських товариств та інших підпри-
ємницьких структур. Адже вони теж здійснюють підприємницьку 
діяльність через створену ними юридичну особу.  

А так складається ситуація, за якої створювати або продов-
жувати діяльність фермерського господарства недоцільно. Пере-
ваги для цієї організаційно-правової форми майже відсутні, в тому 
числі землі уже не надаються. Доцільніше провести перетворення 
ФГ в ТОВ – і результат таких нововведень нівелюється. 

На підставі вищевикладеного вбачається доцільним для 
встановлення рівності організаційно-правових форм перед зако-
ном або скасувати обов’язок сплати ЕСВ членами фермерських 
господарств, або розширити такий обов’язок на всіх учасників «пі-
дприємницьких» юридичних осіб. 
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Одним із альтернативних способів вирішення трудових спо-
рів є медіація.  

Медіація передбачає вирішення трудових спорів із залучен-
ням медіатора, який допомагає сторонам налагодити процес ко-
мунікації і проаналізувати конфліктну ситуацію таким чином, щоб 
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вони самі змогли обрати той варіант рішення, який би задоволь-
няв інтереси і потреби усіх учасників спору. 

Медіація передбачає добровільний порядок вирішення спо-
ру шляхом проведення переговорів між сторонами з метою досяг-
нення ними взаємоприйнятного рішення.  

Чинне трудове законодавство сьогодні не регулює порядок 
залучення медіатора до вирішення індивідуальних трудових спо-
рів, а також процедури медіації. 

Застосування медіації передбачено Рекомендаціями Ради 
Європи R № (2002) 10 «Про медіацію в цивільних справах» від 18 
вересня 2002 р., Рекомендаціями Ради Європи № R (98) 1 «Щодо 
медіації в сімейних справах» від 21 січня 1998 року, а також Дире-
ктивою Європейського парламенту та Ради № 2008/52/ЕС  «Про 
деякі аспекти посередництва (медіації) в цивільних і комерційних 
справах» від 21 травня 2008 р. 

Вітчизняне законодавство передбачає застосування посере-
дництва наразі лише стосовно колективних трудових конфліктів. 
Закон «Про порядок вирішення колективних трудових спорів 
(конфліктів)» передбачив можливість залучення незалежного по-
середника з метою врегулювання колективного трудового спору. 
Також наказом Національної комісії посередництва і примирення 
від 18.11.2008 р. № 133 затверджено Положення про посередника. 

Медіатор зобов’язаний допомогти сторонам знайти комп-
роміс і прийняти рішення про врегулювання спору шляхом взаєм-
них поступок. Він  не може нав’язувати сторонам своє бачення 
проблеми чи свій варіант вирішення трудового спору, а лише до-
помогти їм  дійти спільно згоди у спірній ситуації. 

Сторони трудового договору мають право домовитись про 
включення письмового медіаційного застереження в договір, згі-
дно з яким вони погоджуються передати на медіацію всі або певні 
спори, які можуть виникнути між ними в зв'язку з будь-якими 
конкретними правовідносинами, незалежно від того, мають вони 
договірний характер чи ні. Наявність медіаційного застереження в 
договорі не є перешкодою для звернення до суду або третейського 
суду. 

Конституційний Суд України у своєму рішенні у справі за 
конституційним зверненням Товариства з обмеженою відповіда-
льністю «Торговий Дім «Кампус Коттон клаб» щодо офіційного 
тлумачення положення частини другої статті 124 Конституції 
України (справа про досудове врегулювання спорів) від 9 липня 
2002 року № 15-рп/2002 зазначив, що право на судовий захист не 
позбавляє суб'єктів правовідносин можливості досудового врегу-
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лювання спорів. Це може бути передбачено цивільно-правовим 
договором, коли суб'єкти правовідносин добровільно обирають 
засіб захисту їхніх прав. Досудове врегулювання спору може мати 
місце також за волевиявленням кожного з учасників правовідно-
син і за відсутності у договорі застереження щодо такого врегу-
лювання спору. 

У зазначеній справі Конституційний Суд України дійшов ви-
сновку, що положення частини другої статті 124 Конституції Укра-
їни (254к/96-ВР) щодо поширення юрисдикції судів на всі право-
відносини, що виникають у державі, в аспекті конституційного 
звернення необхідно розуміти так, що право особи (громадянина 
України, іноземця, особи без громадянства, юридичної особи) на 
звернення до суду за вирішенням спору не може бути обмежене 
законом, іншими нормативно-правовими актами. Встановлення 
законом або договором досудового врегулювання спору за воле-
виявленням суб'єктів правовідносин не є обмеженням юрисдикції 
судів і права на судовий захист. 

Медіатором може бути фізична особа у віці не менше два-
дцяти п’яти років, яка має повну вищу освіту, пройшла відповідну 
професійну підготовку та внесена до Національного реєстру упов-
новажених медіаторів, що засвідчується свідоцтвом встановлено-
го зразка. 

При врегулюванні трудового спору медіатор наділений від-
повідними правами:  

1) отримувати інформацію про трудовий спір, до допомоги у 
врегулюванні якого він запрошений, від сторін трудового спору в 
обсязі, необхідному та достатньому для проведення медіації; 

2) самостійно визначати методику проведення медіації за 
умов дотримання законодавства про медіацію та професійних 
стандартів і правил діяльності медіатора;  

3) відмовитися від проведення медіації з етичних або особи-
стих міркувань, а також у разі конфлікту інтересів з іншими учас-
никами медіації;  

4) надавати послуги на оплатній та безоплатній основі; 
5) на оплату своїх послуг та на відшкодування витрат, здій-

снених для проведення медіації, у розмірі та формі, передбаченій 
угодою про проведення медіації. 

Водночас на медіатора покладаються певні обов’язки: 
1) дотримуватися вимог чинного законодавства про медіа-

цію, професійних стандартів і правил діяльності медіатора, правил 
конфіденційності; 
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2) перевірити повноваження представників та/або закон-
них представників сторін медіації; 

3) повідомити сторони медіації про конфлікт інтересів або 
інші обставини, що унеможливлюють його участь у медіації; 

4) проінформувати сторони про порядок проведення та 
правові наслідки медіації та надавати роз’яснення щодо процеду-
ри медіації; 

5) керувати процедурою медіації; 
6) забезпечити відповідність медіаційної угоди вимогам 

правових та етичних норм; 
7) відмовитися від медіації у разі явно незаконної або недо-

бросовісної поведінки хоча би однієї із сторін медіації, представ-
ника та/ або законного представника сторони медіації. 

Медіація може проводиться медіатором самостійно або за 
сприяння організації, яка забезпечує проведення медіації.  

Медіатор самостійно обирає засоби і методи проведення 
медіації та узгоджує порядок проведення медіації зі сторонами 
медіації з дотриманням вимог чинного закону, правил проведення 
медіації, правил ділової та професійної етики медіаторів. 

Медіація припиняється: 
1) підписанням сторонами медіації договору за результата-

ми медіації – з дня підписання такого договору; 
2) заявою сторін або однієї із сторін, адресованої медіатору, 

про припинення медіації – з дня такої заяви; 
3) заявою медіатора після консультацій зі сторонами про те, 

що подальші зусилля, спрямовані на досягнення згоди в межах 
процедури медіації більше себе не виправдовують, або про немо-
жливість залучення третіх осіб, якщо спір стосується прав та за-
конних інтересів цих осіб, – з дня такої заяви. 

На жаль, чинне законодавство не регулює також і порядку 
виконання медіаційної угоди, а також правових наслідків її неви-
конання. 

Запровадження інституту медіації в Україні у сферу врегу-
лювання трудових спорів потребує виконання багатьох завдань. 
На часі є ухвалення Закону «Про медіацію», а також внесення від-
повідних змін до Цивільного процесуального кодексу України, Ко-
дексу адміністративного судочинства і Закону «Про виконавче 
провадження». 

 
 
 




