
П Е Р Е Д М О В А 

Трудове і соціальне законодавство України сьогодення характеризується над-
звичайним динамізмом та зазнає численних змін. Очікується прийняття нового 
Трудового кодексу, який визначить новели у реалізації передбачених Конститу-
цією України трудових прав і гарантій працівників, створить додаткові гарантії 
належних умов праці, забезпечить належний захист інтересів працівників і ро-
ботодавців. Сучасне законодавство зорієнтовано на упровадження міжнародних 
стандартів у сфері праці та соціального забезпечення. Звідси випливає завдання 
розробки науково обґрунтованих пропозицій та рекомендацій. 

У першій частині збірника містяться статті, в яких досліджуються акту-
альні проблеми правового регулювання трудових та соціально-забезпечуваль-
них відносин в умовах ринкової економіки. Науковці та аспіранти кафедри 
трудового права та права соціального забезпечення Одеської національної 
юридичної академії, а також відповідних кафедр інших вищих навчальних 
закладів у наукових статтях, що пропонуються увазі читача, висвітлюють акту-
альні проблеми сучасного трудового права та права соціального забезпечення. 
Важливі теоретичні та практичні питання правового регулювання відносин у 
сфері застосування найманої праці та соціального захисту громадян України 
досліджуються в історичному аспекті з урахуванням різних точок зору вітчиз-
няних та зарубіжних науковців, матеріалів практики. Вперше в науці вітчиз-
няного трудового права розглядається системний підхід у дослідженні методо-
логічних проблем загальної теорії трудового права (С. В. Вишновецька), пи-
тання про реалізацію права на працю осіб із сімейними обов'язками (Т. М. До-
діна), нові аспекти проблеми захисту трудових прав працівників і роботодавців 
(О. Є. Сонін, І. В. Лагутіна, О. Я. Лаврів, А. М. Слюсар), особливості правового 
статусу працівника і роботодавця як суб'єктів індивідуальних трудових відно-
син (І. А. Римар). Також читачі зможуть ознайомитися з актуальними теоре-
тичними та практичними проблемами правового регулювання відносин із со-
ціального діалогу у сфері праці (Г. І. Чанишева, Д. В. Приміч), пенсійного за-
безпечення та соціального страхування (статті І. М. Сироти, Л. І. Харитонової, 
А. В. Больбот). Дослідженню міжнародних соціально-трудових стандартів при-
свячено статті Є. В. Краснова, О. М. Потопахіна, С. М. Волошина. 

Ознайомлення читачів з матеріалами, що містяться у першій частині збірника, 
дозволить їм скласти більш повне увлення про актуальні проблемні питання 
науки сучасного трудового права та права соціального захисту. 



4 Актуальні проблеми держави і права 

У другій частині збірника розглядаються актуальні проблеми правового 
регулювання земельних, природноресурсових та екологічних відносин. Знач-
ний інтерес тут становить постановка питань стосовно правового регулювання 
відносин власності на природні об'єкти та їх ресурси (І. І. Каракаш), водного 
фонду України як об'єкта правової охорони (А. І. Черемнова), правового забез-
печення формування та функціонування екологічної мережі України (Є. О. Пла-
тонова), правового регулювання дарування та міни як угод із земельними ділян-
ками (О. В. Степська), змін у земельному законодавстві щодо виникнення та 
оформлення прав на земельну ділянку (Т. Є. Харитонова), визначення правово-
го режиму земель в Україні (А. Й. Годованок), вдосконалення правового регу-
лювання роздільного збирання твердих побутових відходів (В. О. Юрескул), 
організаційно-правових засад інспекторського реагування щодо використання 
та охорони водних об'єктів та їх ресурсів (І. Є. Чумаченко), захисту екологіч-
них прав в Україні та Європейському Союзі (Л. А. Калишук), юридичних оз-
нак земель рекреаційного призначення (Н. І. Палій), відшкодування збитків 
власникам земель та землекористувачам при самовільному зайнятті земель-
них ділянок (Л. М. Терлецька), поняття водно-болотних угідь та їх класифі-
кації (Н. В. Фролова), правового режиму земель, зайнятих вулицями і дорога-
ми міст та інших населених пунктів (А. І. Ріпенко), порівняльного аналізу 
колізій у концесійному законодавстві України (Є. І. Швець) тощо. 

Незважаючи на різноплановість постановки зазначених питань, усі вони роз-
глянуті в аспекті співвідношення публічних та приватних інтересів у сфері 
використання й охорони природних об'єктів. Сподіваємось, що зацікавлені 
читачі знайдуть у цій частині збірника постановку та пропозиції про шляхи 
вирішення й інших проблем правового регулювання земельних та екологіч-
них відносин. 

У збірнику подано ще ряд статей стосовно актуальних питань сучасного 
правового розвитку України. Вважаю, що зміст цього видання зацікавить не 
тільки представників галузі трудового права та права соціального забезпечен-
ня, а й буде корисним усім зацікавленим у досконаленні правового регулю-
вання в умовах інтегрованих процесів та кризисних явищ у сфері економіки і 
фінансів. 
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