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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Рівність є однією з тих фундаментальних цінностей, 

які повинні бути закріплені в законодавстві і реалізовані на практиці в державі, 

що її проголошено правовою, соціальною, демократичною. Для реалізації 

відповідних декларацій в Україні провідне значення має врахування і втілення в 

національному законодавстві принципу рівності у сучасному розумінні його 

сутності та змісту, що закріплені в міжнародних нормах. Питання правового 

регулювання рівності є актуальним особливо у сфері праці, де використано такі 

поняття, як підпорядкованість працівника роботодавцю, господарська влада 

роботодавця. Однак при цьому інтерпретаціями принципу рівності у трудовому 

праві України є рівність трудових прав і можливостей у межах однакових 

статусів суб’єктів трудового права, рівність сторін при укладенні трудового 

договору, соціальна рівність суб’єктів трудового права. 

Міжнародні норми становлять основу сучасного розуміння категорії 

рівності у праві і включають найбільш узагальнені положення для формування 

цілісного уявлення про відповідну категорію. Норми ж законодавства України 

про працю не у повній мірі можна вважати сучасними, а тому їх дослідження на 

предмет втілення міжнародних стандартів забезпечення рівності у царині праці є 

актуальним науковим завданням. 

У Кодексі законів про працю України питання принципів регулювання 

трудових відносин взагалі не вирішене належним чином. Ті ж статті, що 

стосуються окремих аспектів забезпечення рівності прав громадян при прийнятті 

на роботу не в повній мірі втілюють конституційні гарантії права на працю; 

мають суттєві недоліки щодо встановленого об’єму поняття дискримінації, 

визначення обґрунтованості причин відмови у прийнятті на роботу, порядку 

доведення фактів дискримінації, методики оцінки судом наявності/відсутності 

фактів порушень принципів рівності та недискримінації, регулювання 

відповідальності за порушення рівності при прийнятті на роботу тощо. 

Викладене обумовлює необхідність дослідження питання повноти та якості 

правового регулювання забезпечення засад рівності в законодавстві про працю 

України та ставить на перший план завдання вдосконалення цього аспекту 

регулювання трудових правовідносин в Україні. 

В умовах реалізації Україною євроінтеграційного курсу з метою набуття 

членства в Європейському Союзі (далі – ЄС) необхідним є дослідження сутності 

засади рівності при прийнятті на роботу в нормах права ЄС, яка дещо 

відрізняється від розуміння цієї засади відповідно іншим міжнародним нормам. 

Також доцільно узагальнити практику Європейського суду з прав людини (далі – 

ЄСПЛ) щодо захисту засад рівності та недискримінації з огляду на ратифікацію 

Україною Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та 

Протоколів до неї. Варто проаналізувати практику вирішення справ щодо 

забезпечення принципів недискримінації та рівності ЄСПЛ, що мають значення 

для визначення сутності і змісту категорії рівності у розумінні вказаного Суду та 

порядку оцінки ним доказів у справах про дотриманням наведених принципів 
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задля врахування відповідної практики при вирішенні справ суддями судів 

загальної і конституційної юстиції в Україні. 

Науково-теоретичним підґрунтям для проведення правового дослідження 

проблем забезпечення рівності прав громадян при прийнятті на роботу стали 

праці вітчизняних та зарубіжних вчених, серед яких К.Б. Айріян, В.М. Андріїв, 

А.М. Бернюков, В.С. Бігун, Н.І. Бокало, С.Я. Вавженчук, С.В. Венедіктов, 

Н.М. Вапнярчук, О.М. Гладенко, Ю.М. Гришина, Н.В. Дрьоміна-Волок, 

Т.А. Занфірова, М.І. Іншин, В.В. Жернаков, Г.Г. Жуковська, В.О. Качур, 

О.І. Колич, В.Л. Костюк, О.І. Кисельова, Д.О. Красівський, Ю.П. Лобода, 

С.С. Лукаш, А.Е. Ляшенко, В.С. Макарчук, Б.В. Малишев, М.М. Мацькевич, 

Н.О. Мельничук, К.Ю. Мельник, О.В. Москаленко, О.М. Обушенко, 

А.В. Панчишин, С.М. Прилипко, Н.М. Саветчук, А.В. Семенова, О.В. Стовба, 

М.С. Стойка, О.В. Тищенко, С.М. Черноус, В.І. Щербина, О.М. Ярошенко та 

інші. 

При дослідженні окремих аспектів означеної теми було використано 

наукові праці з історії та загальної теорії держави та права таких науковців, як 

С.С. Алексєєв, О.П. Васильченко, Г.С. Журавльова, О.С. Йоффе, А.М. Колодій, 

П.П. Музиченко, В.С. Нерсесянц, С.П. Погребняк, П.М. Рабінович, С.О. Сунєгін, 

Н.М. Саветчук, Т.І. Фулей, Ю.С. Шемшученко та ін. 

В основу дослідження гендерної рівності при прийнятті на роботу 

покладено праці таких вчених, як О.О. Кочеміровська, Т.О. Марценюк, 

М.С. Машиністова, І.С. Сахарук, О.О. Уварова, Г.О. Христова та ін. 

Незважаючи на значний обсяг уже проведених досліджень, питання 

забезпечення рівності прав громадян при прийнятті на роботу залишається 

актуальним і надалі потребує досліджень задля вирішення нормативних і 

практичних проблем впровадження відповідного принципу, вирішення проблем 

негативної дискримінації як щодо роботодавців, так і стосовно осіб, які 

реалізують право на працю. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація 

виконана на кафедрі правознавства Східноукраїнського національного 

університету імені Володимира Даля згідно з кафедральними темами: 

«Актуальні проблеми права щодо інтеграції України до міжнародних 

стандартів», «Проблеми розвитку вітчизняного законодавства та імплементації в 

Україні норм міжнародного та європейського права». 

Дисертаційне дослідження спрямоване на виконання Стратегії сталого 

розвитку «Україна – 2020», схваленої Указом Президента України від 12 січня 

2015 року № 5/2015, Стратегії розвитку наукових досліджень Національної 

академії правових наук України на 2016–2020 рр., схваленої постановою 

загальних зборів Національної академії правових наук України від 3 березня 

2016 року. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є 

розвиток сучасної концепції рівності прав як однієї з цінностей, які потребують 

закріплення і забезпечення у трудовому праві України при регулюванні і охороні 

трудових правовідносин прийняття на роботу. 
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Задля досягнення означеної мети вирішенню підлягають наступні завдання: 

– охарактеризувати генезис забезпечення рівності прав громадян у 

правовідносинах; 

– встановити сучасну сутність та зміст засади рівності у трудових 

відносинах в Україні; 

– виділити міжнародно-правові норми щодо забезпечення рівності прав 

громадян у трудових відносинах; 

– оцінити сучасний стан і перспективи розвитку норм національного 

законодавства України з питань забезпечення рівності прав громадян у трудових 

відносинах; 

– виділити матеріально-правові гарантії забезпечення рівності прав 

громадян при прийнятті на роботу; 

– узагальнити процедурні та інституційні гарантії забезпечення рівності 

прав громадян при прийнятті на роботу; 

– з’ясувати правові наслідки порушення принципу рівності при прийнятті на 

роботу; 

– виділити зарубіжний досвід забезпечення рівності прав громадян при 

прийнятті на роботу, який можливий для використання в Україні; 

– визначити шляхи удосконалення законодавства України в контексті 

підвищення ефективності забезпечення рівності прав громадян при прийнятті на 

роботу. 

Об’єктом дисертаційного дослідження є правове забезпечення трудових 

відносин, які виникають при прийнятті на роботу. 

Предметом дисертаційного дослідження є забезпечення рівності прав 

громадян при прийнятті на роботу. 

Методи дослідження охоплюють систему філософських, загальнонаукових 

та спеціально-юридичних засобів і способів пізнання, які забезпечують 

об’єктивність, системність, всебічність та компаративізм вивчення питання 

забезпечення рівності прав при прийнятті на роботу. 

Методи історико-правового аналізу, розвитку предмета дослідження та 

юридичної інтерпретації було використано для дослідження генезису 

забезпечення рівності у правовідносинах (п. 1.1), визначення сучасної сутності та 

змісту категорії рівності у трудовому праві (п. 1.2). 

Методи спеціального юридичного аналізу та порівняння дозволили 

визначити відповідність норм законодавства про працю України нормам 

Конституції в аспекті забезпечення рівності прав громадян при прийнятті на 

роботу, втілення міжнародних гарантій рівності трудових прав і можливостей у 

національному законодавстві України (п.п. 1.4, 2.1); встановити відмінності 

міжнародних та європейських стандартів забезпечення рівності при 

працевлаштуванні (п. 1.3); оцінити відповідність практики національних судів та 

ЄСПЛ у вирішенні питання наявності/відсутності дискримінації, порушення 

принципу рівності (п. 3.1). 

За допомогою структурно-функціонального методу, методів класифікації та 

групування виділено види юридичних гарантій забезпечення рівності при 
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прийнятті на роботу (п.п. 2.1-2.3), види інституційних і процедурних гарантій 

(п. 2.2), види відповідальності за порушення принципу рівності при прийнятті на 

роботу, дискримінацію (п. 2.3). 

Методи синтезу та теоретичного моделювання використано у процесі 

розробки шляхів удосконалення законодавства України щодо забезпечення 

рівності при прийнятті на роботу (п. 3.2). 

Наукова новизна одержаних результатів дисертаційного дослідження 

полягає в тому, що на основі аналізу генезису та встановлення сучасного 

розуміння сутності категорії рівності у правовідносинах сформовано 

концепцію розуміння і втілення рівності у трудовому праві України, 

проаналізовано сучасний стан правових гарантій забезпечення рівності при 

прийнятті на роботу з урахуванням міжнародних стандартів у відповідній 

сфері та розроблено шляхи вдосконалення забезпечення рівності при 

прийнятті на роботу. Наукова новизна найбільш повно розкривається у 

наступних положеннях: 

уперше: 

– обґрунтовано, що у трудових правовідносинах сучасна концепція сутності 

і змісту рівності прав та можливостей суб’єктів права втілюється у: 1) соціальну 

рівність суб’єктів трудового права, правову рівність сторін при виникненні 

трудових правовідносин, 2) набуття особами таких спеціальних статусів, як 

«працівник» і «роботодавець», що пов’язується із встановленням нерівності між 

ними у вигляді господарської влади роботодавця (права роботодавця з 

організації процесу праці, встановлення умов праці та вирішення інших питань 

застосування найманої праці); 

– запропоновано розширити зміст поняття дискримінації у тлумаченні ст. 2-1 

КЗпП України за рахунок включення до нього відмінностей у поводженні з 

роботодавцями та їх об’єднаннями щодо їх трудових прав; 

– на основі аналізу законодавства ЄС виділено європейські стандарти 

забезпечення рівності при працевлаштуванні, що мають специфіку залежно 

від ознаки громадянства, але при цьому не вважаються дискримінаційними;  

– запропоновано порушення принципу рівності при прийнятті на роботу 

визначити підставою для застосування фінансових санкцій шляхом доповнення 

ч. 2 ст. 265 КЗпП України; 

– при регулюванні повноважень Держпраці України на підзаконному рівні 

запропоновано чітко закріпити за відповідною службою право «застосовувати 

фінансові санкції та накладати адміністративні штрафи за порушення 

законодавства про працю та зайнятість населення у порядку, встановленому 

законодавством»; 

удосконалено: 

– поняття формальної та фактичної рівності прав як однієї з інтерпретацій 

принципу рівності у теорії трудового права; 

– перелік інтерпретацій категорії рівності у трудовому праві України, які 

повинні бути втілені в законодавстві України про працю, з пропозицією додати 

до вже закріплених такі принципи: 1) рівності регулювання статусу суб’єктів 
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трудового права; 2) рівного захисту трудових прав та інтересів працівників і 

роботодавців; 3) рівності суб’єктів трудового права при виникненні трудових 

правовідносин; 

– пропозицію приведення у відповідність до норм Конституції України норм 

законодавства про працю України в аспекті регулювання права на працю, а саме 

втілення у ст. 2 КЗпП України принципу рівності у трудових правах і 

можливостях при одночасному зауваженні про диференціацію правового 

регулювання права на працю іноземців та осіб без громадянства, громадян 

України, які працюють в Україні за трудовими договорами з іноземними 

роботодавцями; 

дістали подальшого розвитку: 

– концепція рівнозначного місця правової рівності серед інших цінностей 

комплексу юридичної сили особистості, розроблена на основі Хартії основних 

прав ЄС, де правова рівність закріплюється серед інших складових вказаного 

єдиного комплексу, на основі визнання їх рівної сили та значимості, з метою 

збереження, розвитку та захисту кожної з виділених цінностей; 

– обґрунтування необхідності визначення у КЗпП України принципів 

регулювання трудових правовідносин у якості окремої статті та втілення в цьому 

кодифікованому акті в цілому принципу рівності у вигляді усунення пріоритету 

регулювання статусу та переважання захисту з боку держави трудових прав та 

інтересів працівників; 

– пропозиції змін і доповнень до ст. 2-1 КЗпП України щодо закріплення і 

розкриття змісту принципу рівності трудових прав і можливостей суб’єктів 

трудового права, що мають однаковий правовий статус; 

– позиція впровадження субстантивної моделі гендерної рівності в 

трудовому праві України на зміну протекціоністської з урахуванням 

необхідності втілення принципів забезпечення і недопустимості звуження 

існуючих гарантій для суб’єктів трудового права, але при цьому можливості 

застосування міжнародних стандартів допустимості перегляду та скасування 

норм, на основі яких здійснюється запобігання дискримінації щодо жінок після 

одруження або народження дитини та гарантується їм ефективне право на 

працю, викладених у ст. 11 Конвенції ООН про ліквідацію усіх форм 

дискримінації щодо жінок 1979 року, яка ратифікована Україною; 

– концепція оформлення відмови у прийнятті на роботу у письмовій формі 

із зазначенням причини відмови. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

викладені у дисертації результати дослідження можуть бути використані: 

– у науковій сфері – для подальшої розробки питання забезпечення рівності 

у трудових правовідносинах, недопущення дискримінації, необґрунтованої 

відмови у прийнятті на роботу та інших питань трудового права; 

– у навчальному процесі – для вдосконалення підручників, академічних 

курсів, методичних рекомендацій тощо, а також під час викладання таких 

дисциплін, як «Трудове право України» та ін., викладачами, студентами 

(курсантами), слухачами, аспірантами (ад’юнктами); 



6 

– у правозастосовній практиці – для підвищення ефективності оцінки 

судами, а також іншими суб’єктами, уповноваженими на регулювання і охорону 

прав та інтересів суб’єктів трудового права, дотримання принципів рівності та 

недискримінації; 

– у законотворчості – для підготовки та внесення змін та доповнень до 

нормативних, на основі яких забезпечується рівність прав при прийнятті на 

роботу. 

Особистий внесок здобувача. Наукові результати, положення і висновки, 

що складають зміст дисертації і виносяться на її захист, отримано та 

сформульовано здобувачем особисто. Автором проведений аналіз літератури, 

визначена тема і завдання дослідження, зібраний матеріал і здійснена його 

обробка, самостійно сформульовані висновки і практичні рекомендації, написані 

і оформлені усі розділи дисертації. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення і висновки 

дисертації оприлюднено на міжнародних та всеукраїнських науково-практичних 

конференціях: «Теорія і практика розвитку правових інститутів» (м. Київ, 10–11 

березня 2016 року); «Актуальні проблеми реформування системи законодавства 

України» (м. Запоріжжя, 27–28 січня 2017 року). 

Публікації. Основні результати дисертаційного дослідження викладено у 

шести статтях, опублікованих у наукових фахових виданнях України та наукових 

періодичних виданнях інших держав, та двох тезах наукових повідомлень на 

науково-практичних конференціях. 

Структура дисертації обумовлена метою й завданнями дослідження. 

Дисертація включає анотацію, вступ, три розділи, поділені на дев’ять підрозділів, 

висновки та список використаних джерел, додатків. Повний обсяг дисертації 

становить 207 сторінок. Список використаних джерел складається із 184 

найменувань і займає 24 сторінки. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтована актуальність теми дисертації; встановлено її зв’язок з 

науковими програмами, планами, темами; визначено мету, завдання, об’єкт та 

предмет дослідження; виділено методи, наукову новизну, теоретичне та 

практичне значення результатів дисертаційного дослідження; надано інформацію 

щодо апробації результатів дослідження, його структури. 

Розділ 1 «Теоретико-методологічні засади забезпечення рівності прав 

громадян у трудових відносинах» присвячено вивченню історичного 

розвитку та встановленню сучасної сутності категорії рівності з позиції теорії 

трудового права у нормах законодавства з питань забезпечення рівності при 

прийнятті на роботу на рівні міжнародного та національного правового 

регулювання. 

У підрозділі 1.1 «Генезис забезпечення рівності прав громадян у 

правовідносинах» аналізується зміст категорії рівності у правовідносинах на 

різних етапах становлення і розвитку науки теорії держави та права. 
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Рівність досліджено з позиції розбіжності сутності та застосування цієї 

категорії залежно від історичного періоду розвитку права та держави, в системі 

права якої використано дану дефініцію. Рівність визначено одним з тих понять, 

що використовується для регулювання правових відносин, починаючи з часів 

Античності. Стародавні часи пов’язуються з нерівністю суб’єктів права, хоча не 

виключається застосування поняття рівності суб’єктів права в рамках певних 

груп (станів, класів тощо). Однак подальший розвиток і еволюція змісту категорії 

рівності у правовідносинах призводить до застосування відповідного поняття у 

тому розумінні, що всі люди визнаються рівними у своїх правах та можливостях, 

рівними перед законом і судом. Це розуміння рівності у правовідносинах 

становить основу сучасного визначення сутності і змісту категорії рівності у 

трудовому праві і нормативно закріплене у національних та міжнародних 

нормах. 

У підрозділі 1.2 «Сучасна сутність та зміст засади рівності у трудових 

відносинах в Україні» досліджується зміст засади рівності у трудовому праві на 

сучасному етапі її розвитку в Україні. 

Обґрунтовано, що в сучасній теорії трудового права України для 

інтерпретації засади рівності виходять з поєднання понять формальної і 

фактичної рівності, які є різними за змістом, але поєднуються для розкриття 

кожної з наведених категорій і формування цілісного уявлення про категорію 

рівності у трудовому праві України, що може бути виражена у рівності трудових 

прав у рамках однакових статусів суб’єктів трудового права, правовій рівності 

сторін при виникненні трудових правовідносин, рівності суб’єктів трудового 

права перед законом, у праві на захист. 

Сутністю формальної рівності трудових прав виступає їх однакове правове 

регулювання в рамках тих самих статусів суб’єктів трудового права. Сутність 

фактичної рівності трудових прав у рамках однакових статусів суб’єктів 

трудового права, яка пов’язана з поняттям позитивної дискримінації і направлена 

на реальне зрівняння прав і можливостей формально рівних суб’єктів трудового 

права однакових статусів, які фактично мають відмінності при реалізації 

трудових прав через фізіологічні, розумові, вікові та інші особливості, полягає у 

введенні диференціації правового регулювання трудових відносин та 

впровадженні і реалізації політики позитивних дій. 

Особливістю трудового права в аспекті сучасної сутності та змісту засади 

рівності визначено те, що набуття особами таких спеціальних статусів, як 

«працівник» і «роботодавець», пов’язується із встановленням нерівності між 

ними. Це означає, що, вступаючи у трудові правовідносини, особи є соціально 

рівними, рівними у правах і можливостях, які характеризують їх загальний 

статус людини і громадянина. Однак набуття таких спеціальних статусів, як 

працівник і роботодавець, передбачає нерівність сторін трудових правовідносин. 

Водночас, сфера застосування такої нерівності у вигляді прав роботодавця з 

організації процесу праці, встановлення умов праці та вирішення інших питань 

застосування найманої праці обмежується виключно трудовими відносинами і не 

стосується інших зв’язків, що існують чи виникають поза такими відносинами 



8 

між особами, які у трудових правовідносинах є працівником і роботодавцем. При 

цьому й у трудових правовідносинах підпорядкованість працівника роботодавцю 

обмежується вирішенням питань реалізації права на працю та застосування 

найманої праці. 

У підрозділі 1.3 «Міжнародно-правове регулювання забезпечення рівності 

прав громадян у трудових відносинах» доведено, що міжнародно-правові норми є 

базовими для забезпечення рівності у трудових відносинах і відграють провідну 

роль для сучасного розуміння категорії «рівність» у трудовому праві. 

Принцип рівності у трудовому праві в сучасному розумінні його сутності і 

змісту, які встановлені на основі аналізу міжнародно-правового регулювання 

забезпечення рівності у трудових відносинах на основі Конвенції про рабство, 

Загальної декларації прав людини, Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод та Протоколу № 12 до неї, Міжнародного пакту про 

громадянські і політичні права, Декларації про ліквідацію дискримінації щодо 

жінок, Конвенції про ліквідацію усіх форм дискримінації щодо жінок, Декларації 

про ліквідацію всіх форм расової дискримінації та інших міжнародних норм, 

охоплює наступні складові: 1) визначення права на працю правом кожної 

людини; 2) заборону дискримінації; 3) рівні можливості в обранні роботодавця; 

4) заборону примушування чи зобов’язання до праці; 5) гендерну рівність. При 

цьому акцентовано увагу на тому, що формальна рівність втілюється на практиці 

у фактичну за допомогою диференціації правового регулювання та 

впровадження політики позитивних дій (позитивний аспект дискримінації), 

прикладом чого у міжнародних нормативно-правових актах є: а) заборона 

дитячої оплачуваної праці до досягнення конкретного віку, з якого допустима 

оплачувана праця дітей; б) заборона застосування праці дітей у галузі, шкідливій 

для їх моральності і здоров’я чи небезпечній для життя або такій, що може 

завдати шкоди їх нормальному розвитку; в) заборона, під загрозою застосування 

санкцій, звільнення з роботи на підставі вагітності або відпустки по вагітності та 

пологах чи дискримінації з огляду на сімейний стан при звільненні тощо. 

Виділено європейські стандарти забезпечення рівності у трудових 

правовідносинах і тенденції у відповідній сфері. Встановлено, що наразі Україна 

лише поглиблює європейську інтеграцію, не будучи членом ЄС. Проте у нашій 

країні діють такі принципи рівності при прийнятті на роботу, які включені до 

норм законодавства ЄС: 1) свобода пересування працівників; 2) відсутність будь-

якої дискримінації за ознакою громадянства між працівниками держав-членів ЄС 

стосовно працевлаштування, винагороди та інших умов праці та зайнятості (не 

стосуються громадян інших держав, що не є членами ЄС). 

У підрозділі 1.4 «Національне правове регулювання забезпечення рівності 

прав громадян у трудових відносинах» у результаті аналізу норм законодавства 

України про працю, що є основою регулювання забезпечення рівності суб’єктів 

трудового права, виділено інтерпретації принципу рівності у законодавстві 

України про працю як рівність перед законом та судом, рівність засобів захисту, 

рівність винагороди за рівну працю, визнання за кожним права на труд, рівність 

трудових прав, рівність доступу до державної служби та служби в органах 
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місцевого самоврядування тощо. На основі виділення такої успадкованої від 

регулювання трудових правовідносин за радянських часів вади правового 

регулювання статусів суб’єктів трудового права як переважання у правовому 

регулюванні норм щодо статусу працівника у положеннях КЗпП України для 

впровадження в законодавстві України запропоновано такі інтерпретації 

рівності: 1) рівність регулювання статусу його суб’єктів, в тому числі таких 

сторін трудових правовідносин, як працівники і роботодавці, а не тільки 

працівники чи в більшості працівники; 2) забезпечення рівного захисту прав та 

інтересів працівників і роботодавців. 

У кодифікованому акті законодавства про працю України встановлено 

відсутність закріплення принципів регулювання трудових правовідносин та 

звернено увагу на наявність ряду норм, які втілюють протекціоністську модель 

гендерної рівності. Обґрунтовано, що засада рівності повинна знайти місце серед 

основних принципів трудового права та правового регулювання трудових 

відносин, які необхідно закріпити в окремій статті кодифікованого акта 

законодавства про працю України. При тому не у вигляді заборони 

дискримінації, примусової та дитячої праці, а у вигляді визначення принципів 

правової рівності суб’єктів трудового права, їх рівноправ’я в рамках однакових 

статусів, диференціації правового регулювання та позитивної дискримінації, 

рівності правового регулювання статусів, забезпечення рівного захисту прав та 

інтересів працівників і роботодавців. 

Розділ 2 «Реалізація принципу рівності при прийнятті на роботу» 

присвячено визначенню сучасного стану правового регулювання та перспектив 

розвитку правових гарантій забезпечення принципу рівності при прийнятті на 

роботу. 

У підрозділі 2.1 «Матеріально-правові гарантії забезпечення рівності прав 

громадян при прийнятті на роботу» виокремлено визначені чинним 

законодавством про працю України та про зайнятість гарантії забезпечення 

рівності при прийнятті на роботу, які визначають зміст рівності у відповідній 

сфері. 

Обґрунтовано, що за ознакою громадянства регулювання праці може 

зазнавати диференціації. Доведена необхідність перегляду ознак і поняття 

дискримінації у змісті ст. 2-1 КЗпП з огляду на те, що суб’єктом трудових прав 

може бути як працівник, так і роботодавець, як організація працівників 

(профспілка), так й організація роботодавців. Обґрунтована недосконалість 

ст. 2-1 КЗпП України в наступних аспектах: 1) назва та обсяг змісту статті не 

сходяться: в назві йдеться про рівність прав, а у змісті передбачена рівність не 

тільки прав, але й можливостей; 2) назва передбачає розкриття змісту принципу 

рівності у трудовому праві, а в змісті йдеться про заборону дискримінації; 

3) використане поняття громадянина при визначенні правила рівності трудових 

прав, хоча змістом статті охоплено заборону будь-якої дискримінації у сфері 

праці, зокрема порушення принципу рівності прав і можливостей, пряме або 

непряме обмеження прав працівників; 4) поряд з положенням про заборону 

дискримінації слід закріпити норму щодо забезпечення особам, які зазнали 
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такої дискримінації, права на звернення до суду стосовно визнання факту 

дискримінації та її усунення, а також відшкодування шкоди, заподіяної 

внаслідок дискримінації. 

Констатовано, що впровадження субстантивної моделі гендерної рівності в 

трудовому праві України замість протекціоністської повинно відбуватися з 

урахуванням принципу забезпечення недопустимості звуження існуючих 

гарантій для суб’єктів трудового права. Звернено увагу на доцільність 

врахування міжнародних стандартів допустимості перегляду та скасування норм, 

на основі яких здійснюється запобігання дискримінації щодо жінок після 

одруження або народження дитини та гарантується їм ефективне право на 

працю. Доведено, що застосування ч. 3 ст. 11 Конвенції ООН про ліквідацію усіх 

форм дискримінації щодо жінок від 18.12.1979 в законодавстві України 

передбачає можливість скасування чи перегляду окремих положень, які 

слугують фактичним втіленням заборони використання праці жінок і 

неповнолітніх на небезпечних для їхнього здоров’я роботах, але не з позиції 

зменшення гарантій, а у зв’язку зі змінами характеру і переоцінкою шкідливості 

робіт. 

Встановлено, що забезпечення принципів рівності та недискримінації на 

основі ст. 22 КЗпП України має вади правового регулювання, що на практиці 

ускладнюють втілення відповідних принципів, захист трудових прав у разі 

порушення, оспорення чи невизнання. Визначено, що вдосконалення 

регулювання гарантій при прийнятті на роботу повинно охоплювати 

конкретизацію поняття «обґрунтованість відмови при прийнятті на роботу» на 

рівні закону. 

У підрозділі 2.2 «Процедурні та інституційні гарантії забезпечення 

рівності прав громадян при прийнятті на роботу» досліджено процесуальні 

норми щодо забезпечення рівності при прийнятті на роботу та системи 

інституцій, які уповноважені на забезпечення рівності у вказаній сфері. 

Аналіз інституційних та процедурних гарантій забезпечення рівності при 

прийнятті на роботу здійснено на основі розмежування судового та позасудового 

порядку. 

Встановлено, що позасудові інституційні та процедурні гарантії 

характеризують забезпечення рівності при прийнятті на роботу з точки зору 

функціонування тих суб’єктів, які: 1) формують нормативно-правову базу для 

забезпечення рівності шляхом нормотворчості (Президент України, Верховна 

Рада України, органи виконавчої влади в межах їх повноважень тощо); 

2) здійснюють охорону та захист рівності при прийнятті на роботу шляхом 

правозастосування через контроль, нагляд, розгляд звернень громадян (Державна 

служба України з питань праці, органи місцевого самоврядування, об’єднання 

громадян тощо). 

Для подальшого підвищення ефективності позасудових інституційних та 

процедурних гарантій забезпечення рівності при прийнятті на роботу необхідно: 

1) акцентувати увагу на розширенні інституційних гарантій: органи місцевого 

самоврядування, починаючи з 2016 року, відносяться до числа суб’єктів 
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забезпечення рівності при прийнятті на роботу, що обумовлено наділенням 

органів місцевого самоврядування правом застосування фінансовий санкцій, які 

передбачено законодавством про працю; 2) вирішити проблему правового 

регулювання повноважень Держпраці як суб’єкта забезпечення рівності при 

прийнятті на роботу на підзаконному рівні, оскільки за зазначеною службою не 

закріплено повноваження застосовувати фінансові санкції та накладати 

адміністративні штрафи за порушення законодавства про працю та зайнятість 

населення. 

На національному рівні виділено проблему доказування у справах про 

дискримінацію при прийнятті на роботу, при вирішенні питання обґрунтованості 

відмови у прийнятті на роботу як в аспекті доступності доказів сторонам, так і 

щодо обов’язку доведення вини. Акцентовано увагу на необхідності 

впровадження у національну практику правосуддя при вирішенні справ про 

порушення рівності при прийнятті на роботу посилання на принцип 

пропорційності, який складає один з аспектів змісту рівності у трактуванні 

об’єму відповідної категорії у практиці Європейського суду з прав людини і 

враховується даним судом при оцінці дотримання засад рівності й 

недискримінації. 

У підрозділі 2.3 «Правові наслідки порушення принципу рівності при 

прийнятті на роботу» виділено ті наслідки, які настають для винних у 

порушенні принципу рівності, відповідно до норм чинного законодавства 

України, з одночасною розробкою пропозицій щодо вдосконалення юридичної 

відповідальності у відповідній сфері. 

Доведено, що закріплення принципу рівності належним чином в 

законодавстві України, а саме в Кодексі законів про працю України, – це 

необхідний, але не єдиний крок на шляху забезпечення втілення принципу 

рівності при прийнятті на роботу. Навіть розвинені інституційні та процедурні 

гарантії забезпечення рівності при прийнятті на роботу не виконуватимуть свого 

призначення в повному обсязі без чіткого визначення правових наслідків 

порушення принципу рівності при прийнятті на роботу. 

Встановлено, що правові наслідки порушення принципу рівності при 

прийнятті на роботу залежать від виду суб’єкта, який здійснює захист, а саме від 

обсягів його компетенції, дозволених йому для використання форм і методів 

захисту. Серед правових наслідків порушення принципу рівності при прийнятті 

на роботу, які залежать від виду суб’єкта, котрий здійснює захист, а саме від 

обсягів його компетенції, дозволених йому для використання форм і методів 

захисту, виділено кримінальну відповідальність за: 1) експлуатацію дітей; 

2) порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної 

належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками; 

3) вигнання цивільного населення для примусових робіт (ст.ст. 150, 161, 438 КК 

України); а також адміністративну відповідальність за: 1) дискримінацію 

підприємців органами влади і управління (ст. 166-3); 2) примушування до 

антиконкурентних узгоджених дій, які заборонені законом про захист 

економічної конкуренції (ст. 166-18); 3) невиконання розпорядження державного 
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або іншого органу про працевлаштування (ст. 188-1); 4) порушення порядку 

працевлаштування, прийняття на навчання, надання житла, реєстрації іноземців 

та осіб без громадянства та оформлення для них документів (ст. 204). 

У підрозділ запропоновано порушення принципу рівності при прийнятті на 

роботу прямо визначити підставою для застосування фінансових санкцій шляхом 

доповнення ч. 2 ст. 265 КЗпП України та до числа суб’єктів застосування 

фінансових санкцій, які буде передбачено за порушення принципу рівності та 

недискримінації, додати Уповноваженого з прав людини. 

Розділ 3 «Удосконалення правового забезпечення рівності прав 

громадян при прийнятті на роботу» присвячено виділенню тих напрямків 

удосконалення регулювання рівності, що сприятимуть підвищенню ефективності 

її забезпечення у трудових правовідносинах. 

У підрозділі 3.1 «Зарубіжний досвід забезпечення рівності прав громадян 

при прийнятті на роботу та можливість його використання в Україні» вивчено 

інституційні та процедурні гарантії забезпечення рівності при прийнятті на 

роботу, встановлені на міжнародному рівні, з акцентом на тому досвіді, що його 

може бути використано в Україні для вдосконалення правового регулювання та 

охорони засади рівності у трудовому праві. 

Проаналізовано правозастосовну практику Європейського суду з прав 

людини, Європейської комісії та Євроомбудсмена з огляду на реалізацію 

Україною курсу на європейську інтеграцію з метою набуття членства в ЄС, а 

також ратифікацію Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 

та Протоколу № 12 до неї, що включає захист від дискримінації на основі 14 

статті вказаної Конвенції у зв’язку з іншими статтями на наднаціональному рівні 

після вичерпання національних засобів захисту. 

Зазначено, що підхід Європейського суду з прав людини щодо встановлення 

фактів дискримінації чи порушень принципу рівності формується на основі 

низки вирішених справ. А тому виокремлено ті прецеденти вирішення справ 

щодо забезпечення принципів недискримінації та рівності Європейським судом з 

прав людини, що мають значення для визначення сутності і змісту категорії 

рівності у розумінні вказаного Суду та порядку оцінки ним доказів у справах про 

дотримання наведених принципів задля врахування відповідної практики при 

вирішенні справ національними судами в Україні. 

Проаналізовано Директиви Ради ЄС щодо вирішення питання обов’язку 

доведення вини у випадках дискримінації за ознакою статі як основу для змін 

процесуальних гарантій забезпечення рівності при прийнятті на роботу в нормах 

законодавства України в аспекті перекладання тягаря доказування з позивача на 

відповідача. 

У підрозділі 3.2 «Шляхи удосконалення законодавства України в контексті 

підвищення ефективності забезпечення рівності прав громадян при прийнятті 

на роботу» визначено напрямки вдосконалення нормативно-правового 

забезпечення рівності у відповідній сфері з урахуванням необхідності 

розв’язання тих проблем, які виділено при аналізі правових гарантій 

забезпечення рівності при прийнятті на роботу. 
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Напрямками вдосконалення законодавства України в контексті підвищення 

ефективності забезпечення рівності при прийнятті на роботу визначені наступні: 

1) усунення переважання у правовому регулюванні статусів суб’єктів трудового 

права в нормах кодифікованого акта законодавства про працю норм щодо 

врегулювання статусу працівника, захисту його трудових прав та інтересів; 

2) закріплення принципів регулювання трудових правовідносин у якості окремої 

статті кодифікованого акта законодавства про працю України; 3) впровадження 

субстантивної моделі гендерної рівності в трудовому праві України замість 

протекціоністської; 4) встановлення відповідності між конституційною гарантією 

права на працю та його регулюванням ст. 2 КЗпП України при визначенні правил 

диференціації правового регулювання при прийнятті на роботу за ознакою 

громадянства; 5) перегляд ст. 2-1 КЗпП на предмет ознак і поняття дискримінації у 

змісті, а також приведення у відповідність назви та змісту статті; 6) конкретизація 

поняття «обґрунтованість відмови при прийнятті на роботу» на рівні закону (у 

ст. 22 КЗпП України); 7) вдосконалення відповідальності за порушення принципів 

рівності та недискримінації; 8) перекладення тягаря доказування з позивача на 

відповідача у справах про рівність та дискримінацію, обґрунтованість відмови у 

прийнятті на роботу; 9) введення правила оформлення відмови у прийнятті на 

роботу у письмовій формі із зазначенням причини відмови; 10) встановлення 

права працівника на отримання копії документа про відмову у прийнятті на 

роботу і обов’язку роботодавця зберігати такі документи; 11) закріплення права 

суб’єктів трудового права, які бажають вступити у трудові правовідносини, на 

фіксацію співбесіди; 12) доповнення повноважень Держпраці України правом 

«застосовувати фінансові санкції та накладати адміністративні штрафи за 

порушення законодавства про працю та зайнятість населення у порядку, 

встановленому законодавством»; 13) до числа суб’єктів застосування фінансових 

санкцій, які буде передбачено за порушення принципу рівності та 

недискримінації, додати Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини; 

14) подальше впровадження інструментів інституційної розбудови Twinning, 

TAIEX, SIGMA, СІВ; 15) впровадження обов’язкової експертизи омбудсменом 

всіх законопроектів на предмет дотримання принципів рівності та недискримінації 

з одночасним визначенням методології проведення такої експертизи та її 

наслідків; 16) задля попередження порушень принципів рівності та 

недискримінації до числа повноважень омбудсмена додати права, які б дозволяли 

йому реагувати на виявлені недоліки законодавчих актів на етапі їх підготовки; 

17) розроблення нормативної методології щодо здійснення виїзних 

моніторингових візитів омбудсмена. 

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертації здійснено узагальнення та запропоноване нове вирішення 

наукового завдання щодо формування сучасної концепції забезпечення рівності 

прав громадян при прийнятті на роботу. У результаті дослідження сформовано ряд 

пропозицій, рекомендацій та висновків, до основних з яких належать наступні. 
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1. Генезис забезпечення рівності у правовідносинах включає різне 

смислове наповнення та сферу застосування вказаної категорії залежно від 

періоду розвитку держави та права, що береться для аналізу. Рівність у 

додержавний період проявляється в застосуванні правил співіснування до 

кожного. Але тільки починаючи з часів Античності, констатуємо використання 

категорії рівності при регулюванні відносин засобами права. Стародавні часи 

пов’язуються з використанням категорії нерівності суб’єктів права при 

одночасному виділенні певних груп (станів, класів тощо), де все ж таки суб’єкти 

визначаються рівними. В той же час, філософами стародавнього світу 

формується вчення про права і свободи як природний стан людини. І на цій 

основі подальший розвиток забезпечення рівності у правовідносинах 

пов’язується з трансформацією змісту відповідної категорії до охоплення всіх 

людей без винятку як рівних у своїх правах та можливостях перед законом і 

судом. Таке розуміння становить основу сучасної концепції рівності у 

правовідносинах. 

2. Сучасна концепція рівності у правовідносинах втілюється у теорії 

трудового права України за допомогою виділення та поєднання формальної та 

фактичної рівності, які є різними за змістом категоріями, але поєднуються для 

розкриття сутності кожної з наведених і формування цілісного уявлення про 

категорію рівності. Всі інтерпретації засади рівності у трудовому праві України 

передбачають виокремлення формальної і фактичної рівності, незалежно від 

сфери застосування (рівність прав, рівність статусів, рівність можливостей, 

рівність перед законом, рівність правосуб’єктності тощо). 

3. Рівність прав як одна з інтерпретацій принципу рівності у теорії 

трудового права передбачає поєднання двох положень, а саме: 1) формально всі 

суб’єкти трудового права є рівними у правах; 2) фактично існують привілеї, 

заборони, обмеження та інші види проявів спеціальних статусів суб’єктів 

трудового права, які забезпечують фактичну рівність. Загальний статус суб’єкта 

трудового права пов’язується з формальною рівністю трудових прав та 

можливостей. На відміну від загального статусу, спеціальний та індивідуальний 

вже враховують ті відмінності у правах і обов’язках, що обумовлені специфікою 

(для спеціального) чи поєднанням (для індивідуального) статусів і являють 

фактичну рівність, забезпечену шляхом диференціації правового регулювання та 

розробки і реалізації політики позитивних дій, яка пов’язання з поняттям 

позитивної дискримінації і направлена на реальне зрівняння прав і можливостей 

формально рівних суб’єктів трудового права однакових статусів, які фактично 

мають відмінності при реалізації трудових прав через фізіологічні, розумові, 

вікові та інші особливості. 

4. Аналіз норм міжнародно-правових актів з питань забезпечення рівності 

у трудових відносинах дозволив виділити наступні гарантії втілення 

відповідного принципу при прийнятті на роботу: 1) визначення права на працю 

правом кожної людини; 2) заборону дискримінації; 3) рівні можливості в обранні 

роботодавця;4) заборону примушування чи зобов’язання до праці; 5) гендерну 

рівність. 
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5. Встановлення змісту рівності на основі норм законодавства ЄС стало 

підставою для виділення європейських стандартів забезпечення рівності при 

працевлаштуванні, що мають специфіку залежно від ознаки громадянства, але не 

вважаються дискримінаційними при цьому. Сутність і зміст рівності при 

прийнятті на роботу, визначені на основі аналізу правових основ функціонування 

ЄС, охоплюють три різні складові: 1) забезпечення свободи пересування 

працівників та відсутність дискримінації при працевлаштуванні осіб, які є 

громадянами країн-членів ЄС; 2) спеціальний дозвіл для прийняття на роботу 

громадян третіх країн; 3) отримання дозволу на працевлаштування в ЄС включає 

розповсюдження прав на умови праці громадян країн-членів ЄС на громадян 

третіх держав. 

6. У результаті аналізу норм законодавства про працю України виділено 

такі втілені інтерпретації принципу рівності: рівність перед законом та судом, 

рівність засобів захисту, рівність винагороди за рівну працю, визнання за 

кожним права на труд, рівність трудових прав, рівність доступу до державної 

служби та служби в органах місцевого самоврядування тощо. Для впровадження 

в законодавство України запропоновані наступні інтерпретації принципу 

рівності: 1) рівність регулювання статусу суб’єктів трудового права; 2) рівний 

захист трудових прав та інтересів працівників і роботодавців; 3) рівність 

суб’єктів трудового права при виникненні трудових правовідносин. 

7. Втілення таких інтерпретацій рівності у трудовому праві, як 

1) правова рівність сторін при виникненні трудових правовідносин, 2) рівність 

трудових прав у рамках однакових статусів суб’єктів трудового права, 

3) рівність суб’єктів трудового права перед законом, у праві на захист, у 

трудових правовідносинах, передбачає наступне: а) соціальну рівність суб’єктів 

трудового права, правову рівність сторін при виникненні трудових 

правовідносин; б) нерівність сторін при регулюванні процесу праці, що 

характеризується такими проявами: господарською владою роботодавця 

відносно працівника, правами працівника вимагати не тільки утримання 

роботодавця від будь-яких дій, що порушують його права, але й активних дій, 

спрямованих на реалізацію і захист цих прав. Водночас, сфера застосування 

описаної нерівності у вигляді прав роботодавця з організації процесу праці, 

встановлення умов праці та вирішення інших питань застосування найманої 

праці обмежується виключно трудовими відносинами і не стосується інших 

зв’язків, що існують чи виникають поза такими відносинами між особами, які у 

трудових правовідносинах є працівником і роботодавцем. 

8. Правовими гарантіями забезпечення рівності при прийнятті на роботу 

визначено сукупність об’єктивних та суб’єктивних чинників, спрямованих на 

практичну реалізацію рівності, на усунення можливих перешкод неналежного її 

здійснення. Правові гарантії забезпечення рівності при прийнятті на роботу 

поділено на матеріально-правові, інституційні та процедурні. 

9. Вдосконалення матеріально-правових гарантій забезпечення рівності 

при прийнятті на роботу запропоновано за напрямками: 1) закріплення у ст. 2 

КЗпП України права кожного на працю при встановленні правил диференціації 
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правового регулювання при прийнятті на роботу за ознакою громадянства; 

2) перегляд ознак і поняття дискримінації у змісті ст. 2-1 КЗпП, а також 

приведення у відповідність назви та змісту статті шляхом усунення наступних 

проблем: а) використання поняття громадянина при визначенні правила рівності 

трудових прав; б) назви та обсягу змісту статті щодо рівності не тільки прав, але і 

можливостей; в) відсутності розкриття змісту принципу рівності всупереч назві; 

г) необхідності забезпечення особам, які зазнали дискримінації, права на 

звернення до суду щодо визнання факту дискримінації та її усунення, а також 

відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок дискримінації; 3) перегляд норм, які 

втілюють протекціоністську модель гендерної рівності задля впровадження 

субстантивної моделі гендерної рівності в трудовому праві України замість 

протекціоністської; 4) конкретизація поняття «обґрунтованість відмови при 

прийнятті на роботу» на рівні закону (у ст. 22 КЗпП України); 5) вдосконалення 

відповідальності за порушення принципів рівності та недискримінації; 

6) закріплення принципів регулювання трудових правовідносин у рамках окремої 

статті кодифікованого акта законодавства про працю України, а саме: а) правової 

рівності суб’єктів трудового права, б) їх рівноправ’я в рамках однакових 

статусів, в) рівності правового регулювання статусів, г) диференціації правового 

регулювання та позитивної дискримінації, д) забезпечення рівного захисту прав 

та інтересів працівників і роботодавців; 7) подальше впровадження інструментів 

інституційної розбудови Twinning, TAIEX, SIGMA, СІВ. 

10. Вдосконалення процедурних гарантій забезпечення принципів 

рівності та недискримінації при прийнятті на роботу запропоновано за 

напрямками: 1) врегулювання питання обов’язку доведення вини у випадках 

дискримінації, необґрунтованої відмови, порушення принципу рівності при 

прийнятті на роботу відповідно до європейських стандартів Директиви 

2000/78/ЄС та Директиви 2004/113/EC шляхом перекладення тягаря доказування 

з позивача на відповідача; 2) введення правила оформлення відмови у прийнятті 

на роботу у письмовій формі із зазначенням причини відмови; 3) встановлення 

права працівника на отримання копії документа про відмову у прийнятті на 

роботу і обов’язку роботодавця зберігати такі документи впродовж 5 років після 

проведення співбесіди; 4) закріплення права суб’єктів трудового права, які 

бажають вступити у трудові правовідносини, на фіксацію співбесіди; 

5) посилання на принцип пропорційності при оцінці судом дотримання засад 

рівності й недискримінації; 6) доповнення п. 6 Положення про Державну службу 

України з питань праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 11 лютого 2015 року № 96, правом «застосовувати фінансові санкції та 

накладати адміністративні штрафи за порушення законодавства про працю та 

зайнятість населення у порядку, встановленому законодавством»; 7) до числа 

суб’єктів застосування фінансових санкцій, які будуть передбачені за порушення 

принципу рівності та недискримінації, доцільно додати Уповноваженого 

Верховної Ради України з прав людини шляхом внесення доповнень до КЗпП 

України та ст. 13 Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України 

з прав людини»; 8) впровадження обов’язкової експертизи омбудсменом всіх 
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законопроектів на предмет дотримання принципів рівності та недискримінації з 

одночасним визначенням методології проведення такої експертизи та її 

наслідків; 9) задля попередження порушень принципів рівності та 

недискримінації до числа повноважень омбудсмена додати права, які б 

дозволяли йому реагувати на виявлені недоліки законодавчих актів на етапі їх 

підготовки; 10) розроблення нормативної методології щодо здійснення виїзних 

моніторингових візитів омбудсмена. 

11. Встановлені підстави та доведена необхідність виділення 

специфічного різновиду юридичної відповідальності, що врегульована нормами 

КЗпП України. Причинами виділення названі: 1) специфіка трудових прав та 

особливості правового статусу та зв’язків виробничого підпорядкування їх носів, 

які в сукупності вимагають окремого правового регулювання відповідальності за 

порушення у сфері праці; 2) специфіка суб’єктів трудових правопорушень, якими 

можуть бути не тільки фізичні особи, але і юридичні, що вказує на доцільність 

встановлення санкцій, які будуть ефективними і можливими для застосування до 

порушників – юридичних осіб. Щодо підстав, то з одного боку : 1) законодавство 

про працю визначає фінансові санкції, при тому відмінні від господарських, про 

що прямо зазначено в положеннях КЗпП України; 2) законодавство про працю 

встановлює склади проступків та визначає санкції. Але з іншого, конституційне 

обмеження видів відповідальності цивільно-правовою, кримінальною, 

адміністративною та дисциплінарною, є перепоною для остаточної 

інституалізації трудової відповідальності. 

12. Порушення принципу рівності при прийнятті на роботу 

запропоновано визначити підставою для застосування фінансових санкцій 

шляхом доповнення ч. 2 ст. 265 КЗпП України при одночасному вдосконаленні 

матеріально-правових гарантій забезпечення рівності при прийнятті на роботу з 

наступних причин: 1) значущості принципів рівності та недискримінації при 

прийнятті на роботу; 2) непоодиноких фактів їх порушення; 3) відсутності 

усталеної судової практики з вирішення відповідних питань; 4) функцій 

відповідальності. 
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АНОТАЦІЯ 

 

Олійник Н.М. Забезпечення рівності прав громадян при прийнятті на 

роботу. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення. – 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка Міністерства освіти 

і науки України. – Київ, 2018. 

У дисертаційному дослідженні комплексно вивчено питання забезпечення 

рівності прав громадян при прийнятті на роботу в умовах реалізації Україною 

курсу на європейську інтеграцію. На основі аналізу генезису та встановлення 

сучасного розуміння сутності категорії рівності у правовідносинах сформовано 

концепцію рівності у трудовому праві України, проаналізовано сучасний стан 

правових гарантій забезпечення рівності при прийнятті на роботу з урахуванням 

міжнародних стандартів у відповідній сфері та розроблено шляхи вдосконалення 

забезпечення рівності при прийнятті на роботу в законодавстві України, 

правозастосовній практиці. 

Встановлено, що сучасна концепція рівності у правовідносинах втілюється у 

теорії трудового права України за допомогою виділення та поєднання 

формальної та фактичної рівності, які є розбіжними за змістом категоріями, але 

поєднуються для розкриття сутності кожної з наведених і формування цілісного 

уявлення про категорію рівності. 

Ключові слова: рівність, принцип рівності, рівність прав, забезпечення 

рівності, рівність при прийнятті на роботу, дискримінація, формальна рівність, 

фактична рівність, диференціація правового регулювання. 
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АННОТАЦИЯ 

 

Олейник Н.Н. Обеспечение равенства прав граждан при приеме на 

работу. – На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.05 – трудовое право; право социального обеспечения. – 

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко Министерства 

образования и науки Украины. – Киев, 2018. 

В диссертационном исследовании комплексно изучены вопросы 

обеспечения равенства прав граждан при приеме на работу в условиях 

реализации Украиной курса на европейскую интеграцию с целью получения 

членства в ЕС. На основе анализа генезиса и установления современного 

понимания сущности категории равенства в правоотношениях сформирована 

концепция понимания и воплощения равенства в трудовом праве Украины, 

проанализировано современное состояние правовых гарантий обеспечения 

равенства при приеме на работу с учетом международных стандартов в 

соответствующей сфере и разработаны пути совершенствования обеспечения 

равенства при принятии на работу в законодательстве Украины, 

правоприменительной практике. 

Установлено, что современная концепция равенства в правоотношениях 

реализуется в теории трудового права Украины с помощью выделения и 

сочетания формального и фактического равенства, которые являются 

различными по содержанию категориями, но объединяются для раскрытия 

сущности каждой из приведенных и формирования целостного представления о 

категории равенства. Равенство прав как одна из интерпретаций принципа 

равенства в теории трудового права в контексте выделения формального и 

фактического равенства предусматривает сочетание двух положений: 

1) формально все субъекты трудового права равны в правах; 2) фактически 

существуют привилегии, запреты, ограничения и другие виды проявлений 

специальных статусов субъектов трудового права, обеспечивающие фактическое 

равенство. 

В результате анализа норм законодательства о труде Украины выделены 

следующие воплощенные интерпретации принципа равенства: равенство перед 

законом и судом; равенство средств защиты; равенство вознаграждения за 

равный труд; признание за каждым права на труд; равенство трудовых прав; 

равенство доступа к государственной службе и службе в органах местного 

самоуправления. Для внедрения в законодательстве Украины предложены 

следующие интерпретации принципа равенства: 1) равенства регулирования 

статуса субъектов трудового права; 2) равной защиты трудовых прав и интересов 

работников и работодателей; 3) равенства субъектов трудового права при 

возникновении трудовых правоотношений. Доказано, что реализация указанных 

интерпретаций равенства в трудовых правоотношениях учитывает неравенство 

сторон при регулировании процесса труда, которое проявляется в: 

а) хозяйственной власти работодателя в отношении работника; б) правах 
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работника требовать не только удержание работодателя от любых действий, 

нарушающих его права, но и активных действий, направленных на реализацию и 

защиту этих прав. В то же время, обосновано, что сфера применения описанного 

неравенства в виде прав работодателя по организации процесса труда, 

установления условий труда и решения других вопросов применения наемного 

труда ограничивается исключительно трудовыми отношениями и не касается 

других связей, которые существуют или возникают вне таких отношений между 

лицами, которые в трудовых правоотношениях являются работником и 

работодателем. 

Ключевые слова: равенство, принцип равенства, равенство прав, 

обеспечение равенства, равенство при приеме на работу, дискриминация, 

формальное равенство, фактическое равенство, дифференциация правового 

регулирования. 

 

ANNOTATION 

 

Oliinyk N.M. Ensuring equality of rights of citizens during employment. – 

The manuscript. 

Thesis for a Candidate Degree in Law, in a specialty 12.00.05 – labor law, social 

security law. – Taras Shevchenko National University of Kyiv of the Ministry of 

Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2018. 

In the dissertation research the issues of ensuring the equality of citizens’ rights 

during employment are fully and comprehensively investigated in the conditions in the 

conditions of realization by Ukraine of a course on European integration. On the basis 

of the analysis of the genesis and the establishment of a modern understanding of the 

essence of the category of equality in legal relations, the concept of equality in the 

labor law of Ukraine was formed; the current state of legal guarantees of equality 

during employment was analyzed, taking into account international standards in the 

corresponding field. Besides, ways of improving the provision of equality during hiring 

in the Ukrainian legislation, law enforcement practice have been developed also. 

It was determined that the modern concept of equality in legal relations is 

implemented in the theory of labor law of Ukraine by means of the allocation and 

combination of formal and actual equality. These concepts are divergent in content 

categories, but they are combined to reveal the essence of each of the mentioned and to 

form a holistic view of the category of equality. 

Key words: equality, equality principle, equality of rights, ensuring of equality, 

equality during employment, discrimination, formal equality, actual equality, 

differentiation of legal regulation. 
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