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безумовно, зняття мораторію на купівлю-продаж земель сільськогосподарського 
призначення в багатьох аспектах є політичним і потребує суспільного 
компромісу, єдиної суспільної думки щодо цієї проблеми, якої в нашій країні 
поки що немає. До того ж негативним чинником сучасного етапу проведення 
земельної реформи в Україні є недосконалість і нестабільність багатьох 
нормативно-правових актів у сфері земельного законодавства.  
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Громадянське суспільство – це активний суб’єкт державотворчого процесу. 
Так, згідно з результатами опитування громадської думки, проведеного 
соціологічною службою Центру Разумкова 4–9 листопада 2016 р., 
волонтерським організаціям довіряли майже 66 % громадян, тоді 
як громадським організаціям – майже 52 % 29. Загалом, за результатами 
дослідження, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова 3–
9 березня 2017 р., високу повагу в населення України викликають гуманітарні 
та доброчинні організації (64, 4 % тих, хто їм довіряє), а також жіночі (48, 1 %) 
та екологічні (44, 5 %) організації. Результати цього дослідження фіксують 
помітний рівень довіри населення України до профспілок (33, 6 %) (1). 
Громадянське суспільство у сукупності – сьома економіка світу за ВВП (1, 3 
трлн у. о., що дорівнює ВВП Франції або Великої Британії); громадянське 
суспільство створило у світі більше 25 млн оплачуваних робочих місць 
(найбільша транснаціональна корпорація створює 3, 5 млн робочих місць); 60% 
працівників громадянського суспільства (включно з волонтерами) зайняті у 
наданні послуг, із них 40% зосереджені на соціальних, медичних та освітніх 
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послугах; неприбуткові організації в США у 2011 році стали третім 
роботодавцем, випередивши сфери роздрібної торгівлі та переробної 
промисловості та зарекомендували себе відносно стійкими до наслідків 
економічної кризи. Таким чином, держава повинна створювати усі можливості 
для розвитку та подальшого формування громадянського суспільства, адже його 
важливість складно переоцінити та кредит довіри, наданий населенням до 
інститутів громадянського суспільства є надзвичайно великим.  

Окрім цього, враховуючи той факт, що молодь є однією із найбільш 
активних верств населення, перед державою постає низка завдань: по-перше, 
створити належні умови для функціонування громадянського суспільства, по-
друге, забезпечити повноцінне середовище для формування свідомої, 
всесторонньо ерудованої та розвинутої молоді, яка є активною частиною 
громадянського суспільства. Відтак, постає проблема реального забезпечення 
формування політики в сфері діяльності громадянського суспільства та розвитку 
молоді в цілому. Якщо проаналізувати нормативно-правові акти, то в 
законодавчих актах України визначення загальних засад державної молодіжної 
політики відбулося у грудні 1992 р. у Декларації «Про загальні засади державної 
молодіжної політики в Україні». Проте, відповідь на запитання про сутнісні риси 
управлінської моделі молодіжної політики надавалася й в інших документах. 
Ключовим поняттям щодо концептуальних засад та практичної діяльності у 
молодіжній сфері України є законодавче визначення державної молодіжної 
політики, яке міститься в Декларації «Про загальні засади державної молодіжної 
політики в Україні». Однак, фрагментарність та непослідовність законодавця, 
покладання на Міністерство культури, молоді та спорту України нехарактерних 
йому повноважень та обов’язків призводить до неефективного менеджменту, а 
відтак і неякісного забезпечення формування та діяльності громадянського 
суспільства. Як наслідок, Постановою Кабінету Міністрів України від 04 грудня 
2019 р. N 995 «Питання утворення деяких центральних органів виконавчої 
влади» було створено відповідний орган – Державне агентство розвитку молоді 
та громадянського суспільства України. Згідно з Постановою Державне 
агентство розвитку молоді та громадянського суспільства України як 
центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і 
координується Кабінетом Міністрів України через Міністра культури, молоді та 
спорту і який реалізує державну політику у молодіжній сфері та сприяє розвитку 
громадянського суспільства. В сферу повноважень новоствореного органу 
входить формування позитивного середовища для розвитку громадянського 
суспільства, створення середовища розвитку мирного, справедливого й 
інклюзивного суспільства, поглиблення діяльності щодо підготовки і 
перепідготовки молодіжних працівників, сприяння вихованню та становленню 
лідерів і активістів громадських молодіжних і дитячих об’єднань, забезпечення 
тісної взаємодії державних інститутів з різними молодіжними організаціями, 
програми яких спрямовані на розв’язання гострих суспільних проблем 
перехідного періоду, здійснення соціального захисту, розвиток волонтерства, 
активізація пропаганди здорового способу життя, створення умов для належного 
фізичного і морального виховання молодих людей, запуск інституційної 
підтримки громадських об’єднань та інші пріоритетні цілі діяльності.  

Отже, як вбачається із вищевикладеного, діяльність Державного агентства 
розвитку молоді та громадянського суспільства України повинна стати 
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успішним досвідом для України в плані подальшого розвитку інституцій 
громадянського суспільства, сприяти росту та збільшенню кількості неурядових 
організацій, які б мали змогу впливати на молодь з метою формування її 
правосвідомості, активної життєвої позиції.  
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СКАСУВАННЯ ТРУДОВИХ КНИЖОК: 

ПРОГРЕСИВНИЙ КРОК АБО ПОРУШЕННЯ ПРАВ ПРАЦІВНИКА 

 

Міністерство економічного розвитку й торгівлі України (далі – 
Мінекономрозвитку України) розробило проект закону «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення кадрової роботи 
платниками податків» (далі – Законопроект), яким передбачено скасування 
трудових книжок. Основною метою реформи зі скасування трудових книжок є 
економія коштів на їх адміністрування, а також спрощення процесу приймання 
та звільнення працівників.  

Отже, чим наразі є трудова книжка? Що зміниться у випадку її скасування? 
Трудова книжка – це офіційний персональний документ, що містить записи 

про працевлаштування громадянина (2;3). Варто зазначити, що підставою для 
нарахування пенсії є лише страховий стаж, а не трудовий, як вважає більшість 
громадян (4).  

Підтвердженням страхового стажу є сплата страхових внесків до 
Пенсійного фонду України, тобто це той період, за який сам громадянин або 
його роботодавець сплачував відповідні внески до Пенсійного фонду України. 
Такий страховий стаж обчислюється відповідно до даних, що містяться у системі 
персоніфікованого обліку відомостей про застрахованих осіб Державного 
реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування, який 
ведеться з 2000 р.  

Крім цього, у випадку втрати трудової книжки, працівнику треба 
отримувати дублікат такої книжки за останнім місцем роботи та збирати довідки 
з попередніх місць роботи, що створює неабиякі незручності. З цією проблемою 
зіштовхнулись більшість переселенців з територій, наразі непідконтрольних 
Україні. Однак в їхньому випадку отримати дублікат трудової книжки 
нереально.  


