? Полnжеnня прn умопн pnfioтJ1

.

доп. ~

:m r.yмil'ttJІJ•т

.

~ nом

..,.,.,
111-~rnн,l!
2R (\r.
·•І , 9'j
а
запровнюкунат..
· · f'· N 1,

·авпнх підн рнсмств, уr.танон І оргящзаІtщ від

дер>І,

б

о ме>

.

ке юнІ на сумІсШЩ'І'ПО можуть

пr.я !!ер

.

••

""РЖfІВІІІІХ nідпрnсмств , уста пов 1 організацііі Р
ІІІ~r11,.."'ми ~~
.
а-м
. ковпм rt комітетами лпше щодо працtвни~<;ів окr,е•·
а 11Dt>A.
СП\ 1
б
.
"'ИХ nDc:~'Y
та

.~
- ·1

nос ад •

заіfнятн х на важких ро от ах 1 на роботах ....
·. -·1":1:11\
1,, ІІJv.Jм
.

або неfіРзnечtшми умовами прІlЦl, додаткова Робота

ІІа,••

.. •

. .
nКИХ
nр11 звестл до вастдкm , що негативно nозначаться на r.та . _ о".~
. в ' я тn безnедt. виробн ицтва . Об м еження також nornn
• ВІ '""ьо1'1)
оро
Д
з
18 рок1в,
. та ваг1тпих
.
.
PIOIO'rt.ca
ШІ осіб які не досяrл.и
жшок . Назво .. ,.,
,
б
.
'""Иі! ПО!
мативпо-nрnвошrй акт регулює ро оту за сумІсництвом л:ищ

.
·
·
сусmльно-корисною д1яльmстю

ТІfПИ за.йвятого

населення

т
Tltx, які працюють на умовах напму.
акож названим
u

. .

.

.

б

v-

" 'Іас.
а

~р
n0.•10.жеи.
•

ням не встановлен о, що вс1 t пm1, крlМ nеред ачен:их у nьому, вn

зайнятості не можуть розглядатись як робота чn діяльвість:
умов ах сум ісництва .

Особтtвості у змісті трудової функції nри сумісництві, П1ДС1а·
вах виникнення та припиненпя трудових nравовjдносип за цпх

умов обумовлюють nриЙНЯ'М'Я спеціальи:их nравових норм , пок1щ.

1<апих якнайкращим чином відображати сутність і зміст таюп
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Гопчарова Г. С.•
канд. юрид. паук., доц. кафедри трудового nрава Націопа.1Ь·

вого університету •Юридична Ю<аде:-.rія Українв
імені Ярослава Мудрого•

{м. Харків, Укрnївв)

РОЗВИТОІС ВПРОШПІЧОЇ ДЕМОКРАТІЇ ЯК УМОВА ВСТП1}"
ДО ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СПІЛЬНОТИ

Конституція проголосила Україну демократичною дерЖ 811010 '
Але поняттн демократії є складним, багатогранним та багатоас·

пект~. Тривалий час воно розглядалося лише в поліТЯЧRОN)'
ключt, тобто як політична концеnція, а останніми рокамн як за·
з~ачае О. В. Скриплюк у своїй фундаментальній праці •деІІІокрІ\·

ТІЯ України

npat<·
тика) во~о вживається в різних Р8.І<~ах (демократія соціальна.
дРмократнr паритетна, демократія економічна демократіЯ 11JІ])Об
ннча тощо)
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_ор~и Y'l~CTl ·rруд_я.щ:их в управліrrні trідприс:.ІСТВо:.t та

доходамп -вщ иого дlЯЛЬІІОСТ l .

У прийнятій Радою рехомендацїі в

1992 році держаяам-rtлеца:-1

з:uтроnопоnано "ВЖИ'І'И додаткові заходn для :Jабезnеченпя прав nра
цівн:иків на участь :в улрав.піюrі та nрибjІТ}(а.х компанії.
Хартія сnівтоварист-ва

npo

осnовні соціальні пра-ва працівпп

ІОв визнада це право як основве соцl~не право поряд з таю1мrr
nравами, лк право па зай:Rя.ті сть та :винагороду, nоліпшення умов

житт.я та

.npan;i, соціал:ьпи:й захист, об'єднання та укладання

l<O·

лективного договору тощо.

Детал:ьrпrй аналіз змісту Диреttт:ив.а M2DD1 /8б/EC щодо участі
дl)аці"внпків в упр авліШІі п:і.дприємством з.ц.ійс mша Т.А. Постова
лона. Існуючі в державлх- ЧJІенах нормативні положення та прІll<
тика, які визв:ачають сnособи залучення представtmків nраnів
.ІШТ<а до процесу прийняття рішень в господарськпх товариствах,

відрізпюоться значною різноманітністю, а тому встаповлюватn
єдиr,rу європейську модель залучення прRЦ.івникв до управління
недоцільно . Під залученням працівниt<і.в до управліRНя слід розу
мітп 1У і:вформув8.НЦя, і nраведенна консультацій, і уча.с'І'ь в ca."rrO·
му управлінні або інший механізм, зющяІ<и Н1<ому представmn<п

праціtнmЕів мають можл.ивість 1ІПЛИвати на nриіfня'М'я ріmепь
в межах Пі.дnриємс'l'ва . Реалізуючи право па участь в уnравлінпі
nраціsниюt можуть висдовлювати реІ<омев:дації щодо призпачев

ня певних осіб спостережної ради, укладати угоди тощо . A.Jie пи
тання про участь у розподілі прибутку окремо не виділено.

Впробпича демократія відрізняється від політпчноі демокра

тії. Політич:па демократія :закріплена в :законодавстві (обравІUІ
Президента, депутатів , органів самоврядуванпя тощо). в законо
давстві визначені регламентні норми . Держава виділяє кошти ва

забезпечевпя участі .паселенnя в демократичних проnесах. Демо173
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виробничої дємоІсратії, а є таю І<ЄрlВІШКИ, ЯК1 Ul lдel не mщrриму-

ють. Вою1 вважають, що т~ка ~асть uорушує сд~он.ачальвість ,
nе-решкоджає роботодавцевІ ycmnшo

управляти п~дnриємством,

-вимушує їх Nаневрувати з метою врегулювання р1зних питань,

і що демоІ<ратич:ві принциnи використовувати в управліІщі неможливо.

Дроти участі в управлінні висту:аали навіть проф спілки тому,
що за так1іХ умов зм.ін.и.Jw.сь би стратеrіяnрофепі.лкового руху. 3~

.мість боротьби з роботодавцями воня будУТь сnільно з 1iJIМ1r пра
цювати. І, моJJЛЯВ, nрофс:п:ілки втратять незалежність та самостій
ність. Вони вимушені б~ть йти на зближеншr з здміністрtЩією.
Деякі профсnілкові лідери відверто заявлюоть, що npoфcrriJI1{K1lЄ м.ож)'ТЬ бути партнерами, у кращому виnадку ВО!fИ М-ОЖуть
бути опонентами по відпоmенню до керівнm<і.в у трудовJІХ від
носинах.

Деякі фахівці з проблем демократії країн ЗаходУ теж заявляли

ще 20 років тому, що ніхто ще не довів ефекти.вність виробничої
демократії. Але та:кі висдовлев.н..я: є пооДИ1:1.Ок11М:и. Біm.шість ке

рівників вважає, що відмова в.ід де.мо.кратИ'!Ш:tХ цінностей веде
до конфронтації, посиленяя соціальної наnруже~ості та nестабіль
аості в сусnільстві.

~· Паrrієв ще 15 років тому змвачив, що аовноцінnу демо
n 80 відсо'l'ків
складається з. бідвиХ людей, адже сама демократія - це на тіль

кратlІО немоЖJlRВо nобу,цу13а.ти в еусuільст:ві, яке

ки .право 11ОЛ1ТИ'Шоrо вибору, а й право громадяпина на цілком

У?вщомлепе володіlшя часткою сусnільних благ. Часто деяЮ по
Лl'ІІИІ<и, l'оворячи про демократію , готові торгувати сусnільrоrми

~есурсами, не розуМіюч.к, що ці ресурси і сусnільне nраво ва tшх
І є суттєвою складовою сnрав~ ..
...
Пого ж

...".LЦ>Ol демо.кратu.

м.іn
бд уючись 3 дуМкою М. Папієва, вважаємо, що хоча тер
роб •ви 01J'Іа демократія• і набув самостійного значення, але ВІІ
пнча демо 1Фаті.я не може бути відірвана від nолітичвого РІІбо
~74

РУ· Головне у цнх uроцесах

·

внзннпs rtpaнo lІJщшонш<ін на І$О:ю.

дitut.l\ частпвою суспільного багатстла, тоGто участІ. н rrpиGyткnx.

На жuль, автори, stкi досліджую·r·ь щ><>бJІсми Дt!М<Ж}І<1ТИ~~ш.і1
наІllОГО сусnідьства, цьому rrитанню

ne

надають ІІалежІюі увnгн,

а воно tІабуває в сучаоннх умо:вах актуальнос·rt. 38И'ІёІЙНо, треба

дос.дідува1•и різні форми виробRИчої дєl\tOKJЩ·rlї (36Щш, Ради, фоJ 1•
ми соціальІfоrо nартнерства, але ва першому r.ticцi маІ<JТІ. бутн

сnраведливо в11рішеві пробл.еМ11 власпості

n

системі демократич-

1lИХ цjввостей.
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СТИМУJПОВАНПЯ ПРАЦІ
ПРАЦШНИКІВ ОВС
Однією із необхідnих умов створення в Україні пра:вової дер
жави є високопрофесійне й ініціат1-rвне вш~оБ.анн.я працівниками
органів

внутрішвіх

справ

своїх

службово-трудових

обов'яз1<ів .

Зазначене вимаrаt наявності ефективної системн стtu."VІулюв<UіlІн
персоналу, s.rкa б сприяла иадаІШЮ можливості адекватщ>го та сво

єчас.вого заохочевил працівників органів nиутріtnніх справ , які
досягли особливих заслуг у боротьбі зі злочинністю, сумлінно та
бездоганно виконують власні службово-трудові обов'язки, впяв·
ляють ініціативу, рішучість, тnердіс'rь у cJLpaвi еахисту інтересів

сусuі.JJьства, охорони драв і свобод громадян .
Відтак, результативnа діяJІьність проходже.н.uя служби в ор
ганах вnутрішпіх справ України передбачає w о рокомасштабпе
внкорис'І·анщr різних за характером, змістом "Та прнродою ме

тодів і заходів у межах nевної процедури стимулювання до ви-
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