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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Динамічний розвиток нашого суспільства, 

прагнення людства до самовдосконалення, постійна еволюція технологій 

та науки накладають свій відбиток на всі сфери сучасного життя, 

зокрема й на ті, що пов’язані із реалізацію права на працю. Зумовлені 

вищевказаними чинниками поява нових професій, ринків праці, 

організаційно-правових форм роботодавців та видів реалізації трудових 

відносин обумовлюють необхідність постійного перегляду та 

реформування такої фундаментальної галузі права, як трудове право. 

Крім того, так уже склалося, що люди не можуть перебувати в незмінній 

територіальній, соціальній та інформаційній ізоляції, людська сутність 

вимагає самореалізації, постійного пошуку себе в різних напрямках 

розвитку, здебільшого – у трудовій діяльності. Саме всесвітня 

глобалізація та фактичне нівелювання європейських кордонів на 

сучасному етапі створюють сприятливі умови для реалізації 

професійних здібностей працівників, що сприяє зростанню міграції 

робочої сили. Все це вимагає стабільного та сучасного трудового 

законодавства, здатного належним чином врахувати права й обов’язки 

суб’єктів трудових правовідносин – працівників та роботодавців. 

З моменту набуття Україною незалежності з урахуванням ринкової 

економіки було переглянуто майже всі існуючі кодифіковані законодавчі 

акти. Однак Кодекс законів про працю України, який був прийнятий ще 

в 1971 році, на жаль, залишився осторонь. Переважна частина чинних 

законодавчих актів у сфері праці була прийнята або за доби панування в 

Україні комуністичної доктрини, або ж у 90-х роках ХХ ст., у період її 

перебудови й переходу до ринкової економіки. Така застарілість 

положень чинного законодавства про працю, його невідповідність 

сучасним стандартам провідних європейських держав дає можливість 

роботодавцям зловживати своїм економічно більш вигідним 
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становищем, збільшуючи число незаконних звільнень, змушуючи 

працівників виконувати не обумовлену трудовим договором роботу, 

виплачуючи їм заробітну плату меншого розміру тощо. Проблематику 

посилює той факт, що розроблені в нашій державі проекти Трудового 

кодексу України фактично не змінюють існуючої правової конструкції 

регулювання трудових відносин, а лише узагальнюють положення 

чинних законодавчих актів у царині праці. 

Таким чином, виникає потреба кардинального перегляду концепції 

правового регулювання трудових відносин у нашій країні в частині її 

пристосування до реалій сьогодення. У зв’язку з тим, що Україна з 

моменту отримання незалежності обрала європейський напрямок свого 

розвитку, про що передусім свідчать приклади приведення 

національного законодавства у відповідність із міжнародними 

стандартами, необхідним вбачається запозичення позитивного 

нормотворчого досвіду провідних європейських держав у сфері 

правового впорядкування трудових відносин.  

Тотальна імплементація законодавства ЄС правовою системою 

України жодним чином не є панацеєю для подальшого вдосконалення 

національного трудового права. По-перше, європейське 

регламентування трудових відносин теж має свої недоліки, а по-друге, в 

Україні вже давно сформована й функціонує власна самобутня 

трудоправова традиція, радикальне втручання в яку може призвести до 

виникнення суспільно-небезпечних наслідків. Отже, під час подальшого 

реформування законодавства України про працю було б дуже корисним 

скористатися позитивним досвідом регламентації трудових відносин у 

ЄС, який би не суперечив загальній концепції реалізації права на працю, 

що вже існує в нашій державі.  

Окремі питання правового регулювання праці в Україні та ЄС 

були предметом наукових пошуків таких видатних учених, як  

М. Г. Александров,  В. М. Андріїв, Н. Б. Болотіна, С. Я. Вавженчук,  
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В. С. Венедіктов, С. В. Венедіктов, С. В. Вишновецька,  

Н. Д. Гетьманцева, Ю. М. Гришина, Л. Я. Гінзбург, В. В. Жернаков,  

Д. В. Журавльов, Т. А. Занфірова, М. І. Іншин, С. С. Карінський,  

І. Я. Кисельов, В. Л. Костюк, М. М. Клемпарський, О. О. Коваленко,  

С. С. Лукаш, А. Р. Мацюк, К. Ю. Мельник, Н. О. Мельничук,  

М. О. Міщук, О. В. Москаленко, О. М. Обушенко, О. І. Процевський,  

В. О. Процевський, П.Д. Пилипенко, С. М. Прилипко, В. І. Прокопенко, 

А. М. Слюсар, О. В. Тищенко, Н. М. Хуторян, Г. І. Чанишева,  

Р. І. Шабанов, В. І. Щербина, О. М. Ярошенко та ін. Проте сучасні 

економічні, виробничі та соціальні реалії життя не стоять на місці, 

диктуючи потребу в розв’язанні широкого кола питань, що стосуються 

правового регулювання трудових відносин в Україні з врахуванням 

нормотворчого досвіду ЄС та країн, що входять у це економічне та 

політичне об’єднання. 

Такі обставини актуалізують необхідність здійснення 

комплексного наукового дослідження сучасних тенденцій правового 

регулювання праці із врахуванням національного та передового 

європейського досвіду, що сприятиме створенню в майбутньому 

проєвропейського кодифікованого акта, присвяченого впорядкуванню 

трудових відносин, та допоможе формуванню України як провідної 

соціально й економічно розвиненої держави, надавши їй низку значних 

переваг для прискорення інтеграції до лав ЄС. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Тематика дослідження пов’язана з пріоритетними напрямками розвитку 

науки і техніки на період до 2020 р., встановленими на підставі Закону 

України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки». Тема 

дисертаційного дослідження узгоджена з цільовою комплексною 

програмою Харківського національного педагогічного університету 

імені Г.С. Сковороди «Проблеми удосконалення юридичних гарантій 

реалізації трудових та соціальних прав в умовах ринкової економіки на 
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2006 – 2010 роки» (номер державної реєстрації 0186.0.07.864) та темою 

наукових досліджень кафедри цивільно-правових дисциплін, 

господарського та трудового права Харківського національного 

педагогічного університету імені Г.С. Сковороди «Гармонізація 

законодавства про працю за європейськими стандартами на 2011 – 2015 

роки» (номер державної реєстрації 0111U006436). Теоретичні та 

практичні проблеми дисертації досліджувались також у межах планів 

науково-дослідної роботи Української асоціації фахівців трудового 

права. 

Мета і задачі дослідження. Мета дослідження полягає у тому, 

щоб на основі вивчення і систематизації існуючих наукових праць із 

теорії права та науки трудового права, міжнародних актів, нормативно-

правових актів України та країн-членів ЄС визначити сучасні тенденції 

правового регулювання праці в Україні та країнах ЄС, і на цій основі 

виробити відповідний доктринальний підхід, а також сформулювати 

пропозиції та рекомендації щодо подальшого розвитку та вдосконалення 

національної системи трудового права. 

Для досягнення означеної мети у процесі дослідження було 

поставлено такі задачі: 

– на підставі методологічних засад дослідити юридичний механізм 

становлення та розвитку регулювання трудових правовідносин в 

Україні; 

– дослідити роль міжнародного законодавства про працю у 

правовому регулюванні трудових відносин країн-членів ЄС; 

– проаналізувати теоретичні підходи до систематизації й 

кодифікації законодавства про працю в Україні; 

– дослідити перспективи правової регламентації трудових 

відносин в Україні; 

– розкрити особливості застосування в Україні колективно-

договірного регулювання праці в сучасних умовах господарювання; 
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– надати загальну правову характеристику регулювання праці у 

Сполученому Королівстві Великобританії та Північної Ірландії, 

Французькій Республіці, Королівстві Іспанія, Республіці Польща, 

Латвійській Республіці, Литовській Республіці та Естонській Республіці; 

– охарактеризувати негативні тенденції правового регулювання 

праці в ЄС; 

– дослідити особливості запровадження в Україні позитивного 

досвіду правового регулювання трудових відносин, що є поширеними на 

цей час в окремих країнах ЄС; 

– визначити шляхи вдосконалення національного правового 

регулювання трудових відносин, запропонувати відповідні пропозиції та 

рекомендації. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що виникають під 

час реалізації в Україні права на працю. 

Предметом дослідження послужили теоретичні та практичні 

проблеми правового регулювання праці в Україні та країнах 

Європейського Союзу. 

Методи дослідження. Методологічною основою роботи є 

сукупність методів і прийомів наукового пізнання, які використано з 

урахуванням поставленої мети, завдань дослідження, його об’єкта та 

предмета. Застосування діалектичного методу дало можливість 

дослідити історичні передумови та юридичну природу виникнення і 

формування трудових правовідносин, визначити їхнє місце та роль у 

процесі реалізації права на працю (підрозділи 1.1–1.3). Формально-

логічний метод був спрямований на дослідження основних понять у 

роботі (розділи 1–4). Метод правового аналізу (догматичний метод) 

застосовано під час аналізу змісту правових норм, якими 

регламентуються трудові правовідносини, та під час опрацювання 

відповідних пропозицій до законодавства (підрозділи 3.1–3.3, 4.1, 4.2). 

Порівняльно-правовий метод дав змогу здійснити узагальнення 
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національного та зарубіжного досвіду правового регулювання трудових 

відносин. Він також уможливив виявити специфіку сучасного стану 

міжнародних стандартів, а також сприяв виявленню основних напрямів 

удосконалення змісту та правового регулювання трудових відносин 

національним законодавством (підрозділи 2.1, 2.2, 4.1, 4.2). 

Науково-теоретичне підґрунтя дисертаційного дослідження склали 

наукові праці відомих учених із загальної теорії права, філософії права, 

трудового права, інших галузей права України та іноземних країн.  

Нормативну базу роботи склали національне законодавство, 

резолюції ООН, конвенції та рекомендації Міжнародної організації 

праці, акти Ради Європи та Європейського Союзу, а також законодавчі 

акти іноземних держав із досліджуваної проблематики. 

Наукова новизна одержаних результатів зумовлена тим, що 

дисертація є першим теоретико-правовим дослідженням сучасних 

тенденцій правового регулювання праці в Україні та Європейському 

Союзі, а також в окремих країнах, що входять до складу зазначеного 

об’єднання.  

Результатом проведеного дослідження стало розроблення 

концептуальних положень, які вирізняються науковою новизною та 

мають теоретичне і практичне значення. Основні з них такі: 

вперше: 

– обґрунтовано доцільність запозичення досвіду Республіки 

Польща в частині приведення національного трудового законодавства до 

стандартів ЄС. Так, Трудовий кодекс Польщі був прийнятий ще в 1974 

році і дотепер є чинним й актуальним, незважаючи на кардинальну 

зміну геополітичного вектора розвитку вказаної країни та вже досить 

тривалий період знаходження її в лавах ЄС; 

– доведено первинність повноважень трудових колективів як 

учасників колективно-договірного регулювання праці, порівняно з 

професійними спілками. Це зумовлено, у першу чергу, розвитком в 
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Україні галузей господарства, для яких не є традиційним поширення 

впливу профспілок (IT-технології, бізнес-консалтинг, оптова й роздрібна 

торгівля, дрібне виробництво тощо), а також поступовою зміною 

вектора категорії «роботодавець» із державної сфери господарювання в 

бік приватного сектора економіки; 

– обґрунтовано недоцільність прямого перенесення норм і 

стандартів ЄС та акцентовано увагу на вибірковому запозиченні 

окремих перспективних елементів правового регулювання праці, таких 

як: (а) введення обов’язкової письмової форми трудового договору; 

(б) відмова від трудових книжок; (в) відхід від концепції «звільнення за 

статею» та надання ширшого спектра соціальних та економічних 

гарантій працівникові під час розірвання дії трудового договору з 

ініціативи роботодавця; (г) сприяння посиленню колективно-договірної 

регламентації праці на великих суб’єктах господарювання; (д) надання 

державою економічних пільг роботодавцям у разі створення ними 

додаткових робочих місць та ін.; 

– на основі британського досвіду запропоновано запровадити в 

українському трудовому праві таку категорію, як вимушене звільнення, 

що дозволить працівникові отримати додаткові гарантії під час 

припинення трудових відносин у зв’язку з умисним створенням 

роботодавцем несприятливого та ворожого до працівника виробничого 

середовища; 

– зроблено висновок про необхідність запровадження в Україні 

механізмів інформування роботодавцем працівників про умови праці, як 

це передбачено положеннями Директиви 91/533/ЄC від 14 жовтня 1991 

р.; 

– узагальнено та систематизовано сучасні тенденції правового 

регулювання праці в Україні та ЄС; 
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удосконалено: 

– генезу становлення та розвитку трудового права в Україні, яка, 

на відміну від країн-членів ЄС, характеризується нестабільністю 

правового регулювання трудових відносин, що пов’язано насамперед із 

територіальними й соціально-політичними чинниками, що були 

історично притаманні нашій державі; 

− вектор реалізації соціального діалогу, який в умовах 

сьогодення потребує зосередження уваги на локальному колективно-

договірному рівні регулювання праці; 

− висновок про необхідність запровадження в Україні договірної 

матеріальної відповідальності роботодавця за порушення умов 

колективного договору, що буде виступати черговим кроком на шляху 

впорядкування колективно-трудових відносин та ще раз підкреслить, що 

невиконання договірних зобов’язань тягне за собою відповідальність 

тих, хто винен у їх порушенні; 

− позицію, що сучасне правове регулювання праці в Україні у 

майбутньому має обіймати більшу індивідуальну договірну 

спрямованість, а на централізованому рівні повинні бути лише 

закріплені гарантії реалізації прав сторін трудових правовідносин; 

– усвідомлення того, що правові акти Міжнародної організації 

праці продовжують гармонічно й виважено впливати на подальше 

регулювання трудових відносин у ЄС. Це зумовлено передусім тим, що 

використання досвіду МОП щодо впорядкування й удосконалення 

трудового законодавства збігається з принциповими, основоположними 

цілями ЄС щодо регулювання праці; 

– висновок про необхідність приведення термінології трудового 

права до стандартів ЄС. Це стосується, в першу чергу, галузевих, 

територіальних та генеральних угод, які мають бути замінені 

загальнопоширеним міжнародним терміном колективні договори, що 
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укладаються на локальному, галузевому, територіальному та 

генеральному рівнях; 

– обґрунтування доцільності  врахування мультинаціональних 

факторів, що панують у світі і повинні бути враховані Україною під час 

подальшого реформування чинного законодавства про працю. 

Насамперед це стосується спрощення процедури працевлаштування 

висококваліфікованих іноземних спеціалістів, шляхом внесення 

відповідних змін до Порядку видачі, продовження дії та анулювання 

дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 травня 

2013 р. № 437. Крім того, положення КЗпП потребують запровадження 

відповідних змін у частині врахування під час укладання трудового 

договору можливих релігійних та етнічних чинників, що в подальшому 

можуть вплинути на його реалізацію; 

– висновок, що нормативне врегулювання індивідуальних 

трудових договорів у країнах-членах ЄС здійснюється передусім на 

національному рівні кожної країни, що входить до складу зазначеного 

об’єднання. Однак воно не повинно погіршувати умови праці 

працівника або позбавляти його захисту, наданого загальними нормами 

права ЄС; 

дістали подальшого розвитку:  

– теоретичні підходи до визначення історичних періодів, що 

передували виникненню правового регулювання праці, серед яких було 

виділено: (а) давньо-римський період; (б) період Середньовіччя та 

(в) період Нового часу; 

– точка зору, що верховенство права ЄС у жодному разі не 

скасовує національне законодавство країн-членів, а діє в інший спосіб, 

унеможливлюючи прийняття органами законодавчої влади нормативних 

актів, які не відповідають нормам права ЄС. Під час запровадження 

загальноєвропейських правових норм важливу роль відведено Суду ЄС, 
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основною метою якого є вирішення виникаючих колізій. Його діяльність 

сприяє індивідуалізації процесу імплементації цих норм залежно від 

особливостей правової системи національного законодавства. Колізії, як 

правило, виникають у національних судах, а з припиненням судового 

провадження направляються з преюдиційним запитом до Суду ЄС. 

Маючи за відправні точки, з одного боку, правові принципи ЄС 

(насамперед принцип верховенства і прямої дії права ЄС), з другого – 

норми законодавства країн-членів, Суд ЄС приймає зважені рішення, які 

відповідно до Декларації № 17 Лісабонського договору є правовими 

актами, що мають пріоритет над правом країн-членів ЄС; 

– обґрунтування доцільності проведення інкорпорації 

законодавства про працю, що в майбутньому може слугувати належним 

підґрунтям для запровадження перспективного Трудового кодексу 

України; 

– пропозиція про внесення змін до законодавства про працю 

щодо обов’язкового укладення колективних договорів у суб’єктах 

господарювання, що налічують у своєму штаті велику кількість 

працівників (понад 50 і більше осіб), виробництво на яких зумовлено 

домінуванням шкідливих і небезпечних чинників, що можуть негативно 

позначитися на житті та здоров’ї працівників; 

– положення про те, що імплементація законодавства ЄС 

національним законодавством є можливою тільки після вступу України 

до ЄС. На підготовчому етапі вступу до ЄС потрібно говорити лише про 

адаптацію національного законодавства про працю, якій, на жаль, в 

умовах сьогодення не приділено достатньої уваги. Так, наприклад, у 

переліку пріоритетних напрямків адаптації законодавства, передбачених 

Загальнодержавною програмою адаптації законодавства України до 

законодавства ЄС, немає ані трудового права, ані права соціального 

забезпечення, які за контекстом правотворчих норм ЄС включають до 

свого предмета безпосередньо трудові відносини; 
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– точка зору, що Україна на сьогодні не готова до прийняття 

нового Трудового кодексу України, у зв’язку з чим вбачаємо 

пріоритетною актуалізацію чинного КЗпП до стану сучасного 

нормативно-правового акта, що дозволить створити певний фундамент, 

на якому можна побудувати гнучке, мобільне і дієве трудове 

законодавство з широкими можливостями врегулювання трудових 

відносин; 

– обґрунтування недоцільності заміни у перспективному 

законодавстві про працю категорії «трудовий колектив» на категорію 

«працівники»; 

– розуміння того, що у процесі розвитку існуючих і становлення 

нових трудових правовідносин в Україні доцільно орієнтуватися на 

міжнародні трудові стандарти, які є результатом міжнародно-правового 

регулювання праці і нормативно закріплені в актах МОП та 

регіональних об’єднань держав (Ради Європи, ЄС). 

– пропозиція щодо забезпечення реалізації права працівників на 

ознайомлення з положеннями колективних договорів, шляхом 

обов’язкового їх розміщення на офіційному сайті Міністерства 

соціальної політики України; 

– ідея, що зосередження уваги державами-членами ЄС на 

відносинах, що існують від закінчення дії трудового договору до 

укладення нового, може призвести до поступового виокремлення з 

галузі трудового права нової самостійності галузі – права зайнятості. 

Практичне значення одержаних результатів. Висновки, 

методологічні положення та практичні рекомендації, що містяться в 

дисертації, мають суттєве значення для теорії та практики трудового 

права, а також для законодавчої діяльності в аспекті реалізації 

конституційного права на працю: 
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– у науково-дослідній сфері – матеріали роботи можуть бути 

використані як основа для подальшої розробки теоретичних положень в 

окремих інститутах трудового права України; 

– у законотворчому процесі – у результаті дослідження 

сформульовані пропозиції та рекомендації, які можуть бути використані 

під час підготовки нормативно-правових актів з метою вдосконалення 

чинного трудового законодавства; 

– у правозастосовній діяльності – результати дослідження 

можуть бути використані безпосередньо суб’єктами трудових 

правовідносин, профспілками, у судовій та прокурорській практиці; 

– у навчальному процесі – результати дисертаційної роботи 

можуть бути використані під час підготовки підручників та навчально-

методичних посібників, а також викладання курсу лекцій та проведення 

семінарських занять із дисципліни «Трудове право» чи відповідних 

спецкурсів у юридичних навчальних закладах. 

Апробація результатів дисертації. Основні результати 

дисертаційного дослідження оприлюднені на міжнародних та 

всеукраїнських науково-практичних конференціях, серед них: 

«Методологія сучасних наукових досліджень»  (м. Харків, 12 листопада 

2008 р.); «Правовий вимір сучасних реформаційних процесів в Україні» 

(м. Львів, 21 – 22 жовтня 2011 р.); «Подальші наслідки реформування 

законодавства України» (м. Одеса, 18 – 19 червня 2011 р.); «Розвиток 

державності та права в Україні: реалії сьогодення» (м. Одеса, 13 – 14 

серпня 2011 р.); «Актуальні питання сучасної юридичної науки» 

(м. Київ, 05 – 06 жовтня 2011 р.); «Правова система України в умовах 

державних реформаційних процесів сьогодення» (м. Ужгород, 26 – 27 

жовтня 2012 р.); «Формування правової держави в Україні: проблеми та 

реалії» (м. Запоріжжя, 23 – 24 листопада 2012 р.); «Актуальні питання 

реалізації чинних національних та міжнародних нормативно-правових 

актів» (м. Одеса, 16 – 17 березня 2012 р.); «Актуальні проблеми 
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юридичної науки на шляху сучасної розбудови держави і суспільства» 

(м. Суми, 5 – 7 червня 2014 р.); «Єдність і диференціація трудового 

права та права соціального забезпечення» (м. Харків, 28 листопада 2014 

р.); «Юридичні факти в системі правового регулювання» (м. Київ, 26 

листопада 2015 р.). 

Публікації. Основні результати дослідження викладено в 

одноосібній монографії, 24 наукових статтях, опублікованих у фахових 

виданнях України та наукових періодичних виданнях інших держав із 

напряму, з якого підготовлено дисертацію, а також 11 тезах наукових 

повідомлень, опублікованих у матеріалах наукових конференцій та 

юридичних виданнях науково-практичного спрямування. 
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РОЗДІЛ 1 

СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА СВІТОВОГО 

РОЗВИТКУ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ 

 

1.1 Передумови виникнення правового регулювання праці 

 

Звертаючись до передумов виникнення правового регулювання 

праці, слід виходити з того, що загалом його поява як важеля впливу на 

суспільні відносини зумовлена тим, що характер виниклих при цьому 

протиріч вимагає втручання зовнішнього щодо них арбітра [1]. А ось 

залишення в подальшому таких відносин без належного впорядкування 

може призвести до того, що наступна еволюція протиріч викличе повну 

дестабілізацію становища в соціумі. 

К. Л. Томашевский зазначає, що правові норми, що регламентують 

працю (в тому числі найману), існують багато століть, а в деяких країнах 

– і тисячоріч. У той же час наявність окремих норм, регулюючих 

найману працю в Давньому Єгипті або в Давньому Вавилоні (багато 

сторіч до нашої ери), ще не означає появу самостійної галузі права зі 

своїм предметом, методами, принципами та іншими кваліфікуючими її 

ознаками [2, с. 11-14]. У Стародавньому Вавилоні, наприклад, велике 

царсько-храмове господарство співіснувало з відносно відокремленим 

общино-приватним господарством, основою якого була праця вільних 

общинників-селян, які сплачували державі ренту-податок. У таких 

господарствах використовувалася праця рабів та осіб, які перебували в 

тій чи іншій залежності й ряди яких поповнювалися за рахунок вільних 

хліборобів, які втратили свою общинну ділянку [3, c. 16]. 

Праця, як невід’ємний і найцінніший дарунок людині, яка прагне 

до створення матеріальних, духовних і культурних цінностей, набуває 

правової регламентації лише на відповідному етапі розвитку суспільно-

економічної формації. Усі такі формації, починаючи із суспільства 
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первісного, потім рабовласницького, феодального й буржуазного, 

виникли, розвивались і вдосконалювалися завдяки суспільній праці 

громадян. Але правова організація останньої набула реального існування 

лише на більш високому рівні розвитку суспільно-економічних відносин 

[4, с. 11]. 

Аналізуючи зачатки норм, присвячених регулюванню трудових 

відносин, передовсім варто звернути увагу на правову систему 

римського приватного права. У римському приватному праві існував 

договір найму (locatio-conductio) який мав 3 різновиди, що визначалися 

предметом зобов’язань – договір найму, договір найму послуг і договір 

найму робіт. Певні відносини між наймодавцем і найманим працівником 

упорядковувалися договорами найму робіт і послуг, тим не менше, ці 

правочини можна розглядати тільки як зачатки нормативної 

регламентації праці. 

Приміром, договір найму робочої сили (locatio-conductio operarum) 

укладався на певний термін з фіксованою оплатою праці найманого 

трудівника й не міг отримати значного розвитку в умовах 

рабовласницької системи, де основну робочу силу становили раби. 

Римському праву був також відомий найом робочої сили для виконання 

робіт, що мають своїм результатом виготовлення якої-небудь конкретної 

речі, тобто своєрідний підряд (locatio-conductio operis). До цього виду 

найму вдавались у випадках, коли йшлося про виготовлення речей, яке 

вимагало особливих навичок і вмінь. Оскільки ж оплатна наймана праця 

і плата за неї в римському рабовласницькому суспільстві для вільних 

людей вважалася принизливим заняттям, юристи, митці та інші 

представники так званих вільних професій вдавалися до договору найму. 

Вони отримували за виконану ними роботу або за надані послуги не 

найману плату, а, так звану почесну винагороду – гонорар [3, с. 234, 

235]. 
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Указані договори не набули широкого розповсюдження, тому що 

за часів Давнього Риму найчастіше використовувалася праця рабів. Раб 

хоча й виконував доручену роботу, розглядався правом лише як об’єкт 

права власності рабовласника, тобто як річ, що виключало його 

можливість вступати в суспільні відносини суб’єктом права. Безперечно, 

із наведеного правила існували й винятки, наприклад, коли господар 

доручав рабу займатися продажем певних предметів на ринку або в 

крамниці, тобто виступати фактично у правочинах з купівлі-продажу як 

їх суб’єкт. 

За часів рабовласницького ладу раби були лише знаряддям праці, 

тому їх активно-діяльнісні можливості були мізерними, а життя і праця 

визначалися цілком свавіллям рабовласників. У класичному 

рабовласницькому суспільстві раб, не маючи жодних прав, був 

виключений зі сфери дії юридичної форми. Певним колом юридично 

гарантованих прав користувалася вільна від рабства частина населення – 

землевласники, ремісники, торговці, але їх реальні права порівняно з 

правами класу рабовласників були незначними [5, с. 78]. 

На відміну від римського (рабовласницького) права, яке 

розглядало працю як самостійну майнову цінність, для феодального 

суспільства характерним було поглинання здатності до праці особою 

трудівника, тобто об’єктом договору ставала не здатність людини до 

праці, а сама людина, яка передавала себе під владу іншої особи – 

господаря. В епоху феодалізму використання праці складало предмет 

зовнішнього, переважно імперативного правового регулювання. 

Початкове її застосування опосередковувалося засобами 

патріархального сімейного права, а згодом, з падінням авторитету 

сімейної влади, ця функція була сприйнята майже повністю публічним 

поліцейським адміністративним правом. Отже, і середньовіччя, яке 

використовувало працю на засадах особистої залежності суб’єкта права, 

не могло виробити належних засобів правового регламентування праці 
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[6, с. 57-61]. Водночас у Франції вже в X ст. робота в релігійні свята 

заборонялась законодавчо, що достатньо серйозно захищало інтереси 

найманих працівників від над експлуатації. Більше того, середньовічні 

монархи неодноразово видавали укази, якими встановлювалися 

мінімальна тривалість робочого часу й максимальний розмір заробітної 

плати [7, с. 87]. 

Феодальний спосіб виробництва ґрунтувався на власності 

поміщиків на землю, яка служила фундаментом їх економічного й 

політичного панування. Однак він передбачав особисту 

заінтересованість виробника в результатах своєї праці й більший ступінь 

його так званої самодіяльності, що так чи інакше захищалося становим 

правом. Не лише ремісники й торгівці, а й кріпосні селяни брали участь 

у товарних відносинах, користувалися деякими майновими правами. 

Права кріпосного селянства були надзвичайно обмеженими, 

систематично порушувалися феодалами, проте це вже було суттєвим 

кроком уперед порівняно з рабством [8, с. 85]. 

На території сучасної України за часів Київської Русі на першому 

етапі регулювання праці взяття в найом було рівнозначне відмові від 

вільного стану, а сама думка про здійснення найму робочої сили з 

особистою свободою працівника прищеплювалася поступово. За 

Руською Правдою найом у служіння тільки тоді приводив до холопства 

для особи, яка наймається, коли про це було зазначено в договорі. Такі 

обмовки зустрічалися дуже рідко, але, якщо вони й не були зроблені, а 

робітник знаходився під господарською владою понад 6 місяців, це 

розглядалося як мовчазна згода останнього на закабалення господарем 

аж до його смерті (тобто повне холопство) [9, с. 66]. Псковська Судна 

грамота розрізняла найом зі збереженням повної свободи для наймита і 

найом з обмеженням стану свободи, за якого особа, яка наймається, 

носила назву «закуплений». До найму закуплений був вільною 

людиною, але, поступаючи у служіння, він продавав себе за плату, яка 
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йому виплачувалася наперед грошима або натурою і яка отримала 

характерну назву «покрути» [10, с. 46-52]. 

Поширена з початку XII до XVIII ст. цехова організація 

виробництва в цілому мало сприяла розвитку трудового законодавства. 

Стосовно періоду XVII – першої половини XVIII ст. можна вести мову 

про панування у сфері правового регулювання трудових відносин 

публічно-правових засад. Згодом таке державне регулювання почало 

слабшати. За загальноприйнятою на Заході думкою, трудове (або 

соціальне) право виступає продуктом промислового розвитку, що настав 

на схилі XVIII ст. [7, с. 87, 88]. 

Настання капіталістичного (або індустріального) періоду 

зумовлювалося тим, що в економічно розвинених на той час країнах 

переважна більшість громадян стала формально вільними людьми. 

Буржуазні революції XVII–XVIII ст. перенесли більшість соціуму з 

категорії об’єктів права до категорії його суб’єктів, які через брак будь-

яких майнових засобів до існування виявилися соціально незахищеними 

й мали лише здатність до праці і право на неї. В епоху зародження так 

званого «дикого капіталізму» та його подальшого розвитку, коли, з 

одного боку, вперше в історії людства працівники стали виявляти себе 

як самостійні, соціально активні індивіди, незалежні з правової точки 

зору, а з другого – з’явився клас буржуазії, який активно підтримував 

зростання виробництва. Вирішення конфліктів відбувалося в гострій 

обопільній боротьбі, в якій використовувалися будь-які засоби і способи, 

в тому числі й неправові – репресії, арешти, знищення майна [1]. 

Із середини ХVІІІ ст. в Російській імперії спостерігається 

промислове зростання, що вимагало принципово іншого ставлення до 

праці. Використання кріпаків чи інших залежних громадян на 

виробництві було неефективним, постійно псувалося недешеве 

обладнання. У зв’язку із цим до роботи на виробництві почали залучати 

вільних громадян, праця яких вимагала дещо іншої регламентації. Так, 
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указом від 7 січня 1736 р. встановлювалася міра покарання для майстрів 

і збіглих селян. За негативні результати в роботі чи навчанні працівники 

могли бути відправлені на заслання (в тому числі на Камчатку). При 

цьому в указі прямо зазначалася мета таких заходів – «щоб іншим був 

страх» [11, с. 9]. 

Капіталістичний спосіб виробництва, заснований на подальшому 

розвитку виробничих сил суспільства, потребував інших працівників, 

активної й порівняно більш творчої діяльності останніх. Він передбачав 

існування вільної робочої сили, яка виключала б позаекономічний 

примус. В умовах машинної індустрії праця не лише раба, а й кріпака 

стає непродуктивною. Нові економічні потреби й більші можливості 

людини праці закріплюються правом, незважаючи на те, чи бажали 

цього окремі буржуа. За такого суспільного ладу розширюються майнові 

відносини, повністю розкриваються особистісні, локальні зв'язки, 

товарний обмін перетворюється на пануючі суспільні відносини, стає 

товаром і робоча сила. Усе це викликає вимогу закріплення рівної 

правоздатності за всіма громадянами капіталістичної держави [12, с. 12, 

13]. 

Промислова революція, що відкрила неможливі раніше темпи 

нарощування виробництва, докорінно змінила відносини між 

працівниками та господарем, зробивши перших менш важливою ланкою 

у виробничому процесі [13]. Іншими словами, роль трудівника ставала 

утилітарною: щоб стояти біля верстата на паровій мануфактурі й 

виконувати свою трудову функцію, вже не було потрібно навчатися все 

життя, як це було раніше за часів ремісництва. Господар міг у будь-який 

момент просто викинути неугодного робітника на вулицю, оскільки 

усвідомлював, що завтра знайде нового, який швидко навчиться й буде 

працювати в нього за безцінь. 

Водночас використання нових машин і технологій призвело до 

погіршення умов праці й життя трудівників, оскільки виробничий 
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травматизм підвищився до небаченого раніше рівня, а медицина тих 

часів не була доступною для нужденних верств населення, та й взагалі її 

розвиток залишав бажати кращого. Отже, зазнавши травми на 

виробництві, ставши калікою, людина вже не могла працювати й була 

змушена тягти жалюгідне існування. При цьому на заміну скаліченого 

працівника роботодавець, як вже зазначалось, дуже швидко знаходив 

іншого, здорового, який для отримання мінімальних коштів для 

існування був вимушений ставити під ризик своє здоров’я або навіть і 

життя. 

Чинне в той період регулювання відносин у трудовому процесі 

переважно методами цивільного права дозволяло роботодавцям 

експлуатувати працівників у такій мірі, яка мало чим відрізнялась від 

феодальних умов праці холопа. Тому вже на наприкінці XIX – на 

початок XX ст. вітчизняне законодавство про особистий найом 

розпадається на загальне і спеціальне. Перше повністю відповідало 

вимогам римської класифікації і принципам цивільного права, а друге, 

яке регламентувало переважно працю робітників на великих 

виробництвах, почало ґрунтуватися на нових принципах [6, с. 57-61]. 

Розгляд питання про законодавче регулювання трудових відносин 

розпочався ще в період Великих реформ, над яким працювали урядові 

комісії, відомі як комісії А. Ф. Штакельберга (1869-1862 рр.), П. Н. 

Ігнатьєва (1870-1872 рр.), П. А.Валуєва (1874-1875 рр.). За основу 

законопроектів, розроблених зазначеними правниками, приймалося 

фабричне законодавство країн Західної Європи, особливо німецьке й 

англійське. Підсумком стали доволі розвинені ліберальні проекти, але 

жоден з них не пройшов вищі інстанції. Прийняття перших фабричних 

законів у Росії і створення фабричної інспекції відбулося лише на 

початку 80-х років XIX ст. багато в чому завдяки ініціативі М. Х. Бунге 

– міністра фінансів у 81-86 роках [14]. Саме в той проміжок часу 

поступово створювалася система законодавчої охорони інтересів 
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економічно слабшої сторони – працівника, яка полягала перш за все в 

суттєвому обмеженні принципу свободи договору [15, с. 31, 32]. 

У перші десятиліття XX ст. під впливом конкретних життєвих 

реалій почали розроблятися підвалини теорій того, що згодом 

сформувалися як галузь і наука трудового права. Ще до 1917 р. Л. С. 

Таль зазначав, що законодавство у сфері найму праці зійшло з 

традиційних шляхів, якими рухалася цивілістична наука XIX ст. і 

потягло за собою юриспруденцію. Учений трактував промислове право 

як сукупність спеціальних норм, що встановлюють внутрішній порядок 

промислового підприємства і взаємовідносини між особами, які входять 

до його складу. Аналіз дореволюційного законодавства країн 

континентальної Європи, а також праць учених-цивілістів показав, що 

саме процес становлення капіталістичного ринкового виробництва 

змусив ці держави піти шляхом формування трудового (робочого) 

законодавства [6]. 

Із середини XIX ст. над світом повстала реальна загроза 

соціальних заворушень, які могли набрати глобальних масштабів (що, в 

принципі, й відбулося пізніше – наприкінці Першої світової війни). 

Швидкі темпи поширення соціалістичних і комуністичних учень, які 

дотримувалися виключно радикальних і революційних методів 

боротьби, поряд зі зміцненням профспілкового руху в Європі, 

змушували уряди держав вдаватися до єдиної політики у сфері праці, 

запроваджувати аналогічні за змістом соціальні реформи для зменшення 

соціальної напруги в соціумі. Суттєва різниця в рівнях розвитку й 

ефективності внутрішньодержавного трудового законодавства країн 

Європи почала позначатися на міждержавній економічній конкуренції. 

Низькі витрати на оплату робочої сили стали істотною економічною 

перевагою низки держав, у яких трудові закони були неефективними або 

ж їх не було взагалі. Міжнародні угоди в царині праці були покликані 

урівняти існуючі можливості національних економік й подолати, власне, 
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економічний дисбаланс, викликаний внутрішніми законами про працю 

[13]. 

Скрутне становище промислових працівників, з одного боку, 

призводило до стихійних протестів, з другого – притягало увагу 

державних і громадських діячів до цієї проблеми. Реалії часу викликали 

появу інститутів міжнародно-правового регулювання праці, що 

мотивувалося певними міркуваннями, а саме: 

– гуманітарними, які зводилися до того, що трудящі, які 

знаходяться у важкому стані, потребують допомоги і що держави 

повинні співпрацювати між собою для встановлення більш гуманних 

стандартів праці; 

– соціальними, що були пов’язані з побоюваннями соціальних 

потрясінь, які могли б зазнати транснаціонального масштабу; 

– економічними, які були пов’язані з побоюваннями, що інша 

держава конкуруватиме з національною економікою за рахунок низьких 

витрат на працівників [16, с. 33-45]. 

Стосовно розвитку правового регулювання праці в українському 

національному законодавстві, беззаперечно, він є результатом 

відображення міжнародних процесів. Однак вбачається за необхідне 

нагадати ще про один чинник, який своєю впливовою дією відіграв 

визначну структуруючу роль в українському трудовому законодавстві. 

Так, історично склалося, що Українська держава є спадкоємцем 

Радянського Союзу, країни, що декларувалася як соціалістична держава. 

Ще до проголошення соціалізму в СРСР Конституцією 1936 р. офіційно 

проголошувалася диктатура пролетаріату й селянства, а відповідно до 

ст. 3 її Основного Закону вся влада в СРСР належала трудящим міста й 

села в особі Рад депутатів трудящих.  

Радянське трудове право на той час розглядалося як одна з 

ключових галузей права, що складала свого роду першооснову 

соціалістичного суспільства й була вкрай ідеологізованою. 
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Концептуальним підґрунтям радянського трудового права були 

непохитні догми: будівництво соціалізму й комунізму, заперечення 

приватної власності й експлуатації людини людиною, диктатура 

пролетаріату, роль держави як головного інструмента суспільних 

перетворень, роль праці, право на неї й обов’язок працювати, переваги 

колективістських начал у суспільному житті. Але необхідно визнати, що 

на різних етапах розвитку країни після жовтня 1917 р. трактування цих 

понять змінювалось. Повороти політичної лінії, зміни нюансів офіційної 

ідеології, що відбувались неодноразово, чинили значний вплив на 

трудове законодавство і трудоправову теорію [17, с. 108]. 

Радянське трудове право сформувалося в певну епоху й за 

відповідних умов. Тому часу притаманне панування публічно-правового 

регулювання практично у всіх сферах людської діяльності. Держава в 

одній особі виступала і як законодавець, і як виконавець законів, а в 

царині праці до того ж була практично єдиним роботодавцем. У такій 

ситуації можна було якоюсь мірою зрозуміти метод правового 

впорядкування трудових відносин, за якого держава втручалася в будь-

які деталі цього регулювання, не залишаючи конкретним сторонам 

договору – працівникові й підприємству, організації чи установі 

фактично ніякого «зазору», диктуючи їм усі, так би мовити, «правила 

гри». Нічого дивного: адже всі працювали як би на «єдиній фабриці», в 

єдиного роботодавця. До того ж тривалий час у Радянській Росії, а потім 

і в СРСР трудове право завжди було суттєво ідеологізовано: за його 

допомогою норми були як би маяком у класовій боротьбі пролетаріату 

[18, с. 24, 25]. 

У зв’язку з тим, що в Україні еволюція правової регламентації 

праці фактично відбувалася в радянський період її історії, основні 

принципи і стандарти праці було закладено ще тоді з огляду на вказану 

специфіку. Згодом ці відправні точки зазнали певного розвитку, але, 

нажаль, навіть на сьогодні правове регламентування праці в Україні ще 
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не позбавилося згаданих догм. Як приклад зазначеного треба навести 

Кодекс законів про працю України (далі – КЗпП) [19], який був 

прийнятий ще в 1971 р. і який, незважаючи на численні зміни й 

поправки до нього, залишив свою правову конструкцію ще тих часів.  

У процесі розвитку існуючих і становлення нових трудових 

правовідносин Україні необхідно орієнтуватися на міжнародний досвід, 

що на сьогодні є нормативно закріпленим в актах Організації 

Об'єднаних Націй (далі – ООН), Міжнародної організації праці (далі – 

МОП), регіональних об’єднань держав (Ради Європи, Європейського 

Союзу (далі – ЄС). Крім того, у ст. 8
1 
чинного КЗпП [19] визначено 

співвідношення міжнародних договорів та угод із законодавством 

України. Подібне положення збережено й у ст. 14 проекту Трудового 

кодексу України [20]. На даний час міжнародно-правове регулювання 

праці становить суттєву частину міжнародного публічного права й 

одночасно займає особливе місце в системі трудового права будь-якої 

держави. Протягом свого функціонування міжнародні акти про працю й 

соціальні питання служать єдиним загальносвітовим орієнтиром для 

розроблення внутрішньодержавних трудоправових норм. Міжнародно-

правове регламентування праці інтегрує загальновизнані принципи й 

концепції з метою глобальної уніфікації загальноправових положень 

законодавства різних країн і регіонів світу, гармонізації стосунків сторін 

трудових відносин у світових масштабах, розвитку цивілізованого ринку 

праці й усунення чинників соціальної дестабілізації суспільства [21, с. 

5]. 

Імплементація актів міжнародно-правового регулювання (зокрема, 

актів МОП) національним правом здійснюється такими способами: 

– пряме застосування міжнародних норм у випадку ратифікації 

державою конвенцій МОП. Це передбачено в Російській Федерації, 

Франції, Нідерландах, Швейцарії, Бельгії, Люксембурзі, Мексиці; 
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– зміни в законодавстві у зв’язку з бажанням ратифікувати 

міжнародний договір (конвенцію) і приведення заздалегідь (ще до 

ратифікації) внутрішнього законодавства у відповідність з положеннями 

договору; 

– урахування зауважень наглядових органів МОП у зв’язку з 

наданням урядами періодичних доповідей про дотримання 

ратифікованих і нератифікованих рекомендацій МОП; 

– включення до тексту національних законів положень 

ратифікованих і нератифікованих договорів (цей варіант прийнято 

Україною); 

– використання положень міжнародних актів з праці у процесі 

колективних переговорів і в текстах останніх [22, с. 462]. 

Норми локальних актів правового регулювання праці, колективних 

та індивідуальних трудових договорів ґрунтуються на нормах 

національного законодавства, яке, у свою чергу, має одним із основних 

складників визнані державою норми міжнародного права. 

Починаючи з 2001 р. й до сьогодні, в Україні за підтримки МОП у 

рамках проекту «Україна: сприяння реалізації основних принципів і 

прав у світі праці» відбувається процес реформування законодавства, 

яке регламентує трудові правовідносини. У ньому беруть участь фахівці, 

представники профспілок, роботодавців, учених і міжнародних 

експертів з трудового права. У межах цього процесу відповідно до 

концептуальних принципів постанови Верховної Ради України «Про 

концепцію реформування законодавства про працю України» [23] має 

місце кодифікація національного трудового права, істотною причиною 

якого є необхідність його гармонізації із системою норм міжнародного і 

європейського права, яким керуються трудові правовідносини.  

За сучасною науковою думкою значний вплив на розвиток 

правового регламентування праці мають: (а) технологічний розвиток, (б) 

конкурентна боротьба на міжнародному й національному ринках, (в) 
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ефективність державного впливу та його співвідношення з рівнем 

розвитку суспільства, глибина соціального партнерства. На стан 

правового регулювання праці в кожній конкретній країні впливають: 

ступінь розвитку в даній країні громадянського суспільства, 

економічної, політичної й соціальної демократії, загальної культури 

населення, його толерантності, соціальної терпимості людей один до 

одного [24, с. 111]. 

Наявність згаданих передумов дозволить набути нового рівня 

впорядкування трудових відносин, що ґрунтуватиметься на усвідомленні 

загальних потреб і взаємоповаги суб’єктів праці на підставі паритету у 

правовій царині. Досягнення ефективного правового регулювання сфери 

трудових відносин логічно є можливим лише при максимальному 

наближенні до ідеалу правової, соціальної й демократичної держави [1]. 

 

1.2 Генеза становлення   й   розвитку  правового регулювання   

трудових   відносин 

 

Із давніх-давен питання праці вбачалося людством одним з 

найважливіших для подальшого розвитку цивілізації. Так, за часів 

формування перших прообразів держав існував відомий вислів: «Усі 

речі наповнені працею людською». А створений приблизно в 1750-х 

роках до нашої ери Звід законів вавилонського царя Хаммурапі, який є 

однією з найдавніших законодавчих пам’яток, містить записи, що 

стосуються впорядкування найманої праці (наприклад, статті 49-52 

регулюють відносини праці найманих робітників у полі, статті 60-66 – 

найму садівників). У той же час мізерність і суперечливість історичних 

джерел не дозволяють дійти суттєвих висновків щодо їх місця в 

тодішніх суспільних відносинах, але цілком очевидно, що подібні норми 

за браком системного характеру були одиничними й диктувалися 



31 

 

звичаями, притаманними тій епосі й рівню розвитку тогочасного 

соціуму. 

Як вже зазначалось, римське приватне право вже містило певні 

початкові правові конструкції, спрямовані на регламентацію праці. Але 

за сучасною науковою думкою, з якою ми повністю погоджуємося, вони 

лише впритул наблизилися до розмежування найму речі і праці, отже 

нормативні посили того часу мали лише початковий характер. С. В. 

Венедіктов зазначає, що в зазначений період фактично не мало місця 

правове регулювання такого виду людської діяльності, як праця. 

Незважаючи на поділ суспільства в Стародавньому Римі на вільних 

громадян і рабів, відносини у сфері праці регламентувалися виключно 

нормами приватного цивільного права. Це було пов’язано з тим, що 

відносини господар – раб ототожнювалися з відносинами господар – 

знаряддя праці, але з одним лише уточненням, що знаряддя говорить – 

instrumentum vocale [25, с. 9]. 

Епоха Середньовіччя (XIII–XIV ст.) вирізняється цеховою 

організацією економіки, трудові відносини за якої мали звичаєво-

природне спрямування зі збереженням відносин між майстрами як 

роботодавцями і учнями як працівниками дещо навіть патріархального 

характеру. Досліджуючи регулювання праці в цей проміжок часу, Л. 

С. Таль зазначав, що для укладення договору найму працівника в цей 

період притаманним є так званий «акт комендації», який полягав у тому, 

що за урочистих умов особа, яка наймається на роботу, поступаючись 

своєю незалежністю, вкладає свої руки в руки господаря, який у вигляді 

відплати передавав їй будь-яку реальну або символічну річ. Такий обряд 

означав перехід до господаря обов’язку із захисту найнятого працівника 

[26, с. 243, 282]. Влада господаря над працівником не обмежувалась. 

Держава ж ніяк не втручалась у відносини, що виникали між цими 

суб’єктами праці після вступу до роботи, а тому господар 
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розпоряджався на свій розсуд не лише робочою силою, а й працівником 

як особою [27, с. 4]. 

Ні звичаєве право первісного суспільства, ні рабовласницьке, ні 

феодальне право не містило норм з регулювання й організації праці. 

Лише буржуазне суспільство в результаті тривалого еволюційного 

способу виробництва на підставі використання робочої сили як товару 

особливого роду, специфіки ринку праці та його суттєвої відмінності від 

ринку товарів і капіталу створило об’єктивну можливість правової 

регламентації, суттєво відмінної від регламентації цивільно-правових 

майнових угод і виділення в самостійну групу норм з регламентування 

найманої праці. Такі передумови капіталістичного способу виробництва 

перетворили на дійсність відокремлення від цивільного права особливої 

групи норм, у якій чітко виділився трудовий договір як специфічна 

цивільно-правова угода зі сфери цивільно-правового регулювання. Саме 

це й зумовило появу особливого предмета правового впорядкування 

відносин із застосування найманої праці, а в результаті – й самостійної 

галузі – трудового права [4, с. 11, 12]. 

Наприкінці XVIII ст. в економічно розвинених країнах пануючою 

стала ліберальна ідеологія, що проголошувала правову рівність 

працівників і роботодавців та абсолютну свободу трудового договору, 

хоча на практиці це означало повне домінування роботодавця, який 

володів засобами виробництва й в односторонньому порядку міг 

диктувати свої умови. Цілком очевидним є те, що питання правової 

регламентації трудових відносин у другій половині XVIII ст. стало 

дійсно актуальним, що було пов’язано з економічним ривком, який на 

той час був здійснений цивілізацією Заходу. Свобода праці, що 

втілювалася у свободі договору особистого найму за повним браком 

правових регуляторів призвела до значного погіршення становища всіх 

працюючих [7, с. 88]. 
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Буржуазна революція у Франції наприкінці XVIII ст. проголосила 

свободу праці, чим було забезпечено свободу попиту і продажу робочої 

сили. Із цього моменту трудові відносини складалися без порушення 

інтересів буржуазії, оскільки, залишившись без засобів виробництва, 

працівник змушений був погоджуватися на пропоновані йому умови. 

При цьому права й обов’язки формально визначались угодою сторін, а 

тому державу трудові відносини не цікавили. За таких умов останні 

регулювалися лише нормами цивільного права, що стосувалися свободи 

умов і рівності сторін. Договір найму, який законодавець називав ще 

«договір про найом послуг», у ст. 1779 Кодексу Наполеона розглядався 

як звичайна цивільно-правова угода, предметом якої виступав 

специфічний товар – робоча сила [28, с. 10]. 

У 60-х роках ХІХ ст. одним з перших висловився проти віднесення 

працівника до товару відомий науковець Гаррісон. Він звертав увагу на 

те, що праця взагалі не належить до предметів (речей), які можна 

продавати за ту чи іншу ціну. Виходячи з викладеного погляд на 

трудовий договір як на «просту угоду купівлі-продажу робочої сили, 

праці» не є аргументованим. Цю точку зору підтримав у своїх 

дослідженнях учений Брентано. Він писав, що робоча сила сама не є 

товаром, тому що вона є невід’ємною частиною людської особистості, 

яка складає самоціль і центр всього господарського життя. Продаж 

інших товарів практично не зачіпає особистості й особистого життя 

продавця. Трудовий договір, навпаки, – це не тільки купівля-продаж, а 

водночас договір, що встановлює відносини панування над особою 

продавця й визначає межі такого панування [29, с. 54]. 

У Великобританії вже із середини XVIII ст. ринок праці почав 

регулюватися загальною (корпоративною) системою, що включала в 

себе контроль над розцінками, оплатою праці, трудовою мобільністю й 

навчанням. Наріжним каменем такого регулювання виступав Статут 

ремісників 1562 р. Регулювання оплати праці тоді було ще формально 
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підконтрольне місцевим магістратам у сфері сільського господарства і 

гільдіям – у сфері міського ремісництва. Загальна система права мала за 

мету гарантувати працюючим певний рівень стабільної оплати праці і 

професійного захисту, але при цьому обмежувала трудову мобільність, 

ефективно позбавляючи законної сили можливість страйків або 

об’єднання працівників, спрямованих на відстоювання й покращення 

строків і форми найму. За утворення таких об’єднань загальним правом 

передбачалася кримінальна відповідальність. Так, численні Акти 

Парламенту, починаючи з 1720 р. визнавали протиправними об’єднання 

підмайстрів та учнів, спрямовані вимагати збільшення оплати праці і 

скорочення робочого часу. Першим з таких актів був Акт від 1720 р. 

щодо регулювання діяльності підмайстрів кравців у Лондоні, яким 

заборонялося формування профспілки лондонських підмайстрів кравців 

і страйки в зазначеному році. Акт визнавав домовленості, спрямовані на 

підвищення оплати праці і зменшення робочого часу, не маючими 

законної сили і встановлював відповідальність суб’єктів за укладення 

таких домовленостей – 2 місяці позбавлення волі [30, с. 6]. 

Великобританія була першою країною, яка створила відносно 

цілісну систему трудового законодавства. Саме в ній у 1824 р. вперше 

скасовується заборона на створення трудівниками коаліцій, а наступного 

року такі коаліції прямо дозволяються. Із цього часу зазнав активного 

розвитку профспілковий (тред-юніоністський) рух. Коаліції у Франції 

було легалізовано в повному обсязі у 1864 р., в Північно-Германському 

союзі – з 1832 р. Поступово були легалізовані колективні договори, 

примирні комісії й органи трудового арбітражу. Більше того, в Новій 

Зеландії (в 1894 р.) та Австралії (в 1904 р.) було вперше введено 

примусовий трудовий арбітраж [7, с. 90]. 

Уже в XIX ст. поступове зростання організованості й активності 

робітничого класу в Англії дозволило йому чинити постійний вплив на 

позицію держави в питаннях регламентації праці. Хоча в ній і 
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декларувалося державне невтручання у трудові відносини, парламент 

був змушений час від часу йти на поступки, вводити законодавчі 

обмеження для деяких найбільш грубих і свідомо антигуманних форм 

трудової експлуатації. У першу чергу фабричне законодавство 

торкнулося праці жінок і дітей. Спроби регламентувати використання 

дитячої праці були зроблені ще в 1802 р., а вже наступного року було 

прийнято закон, згідно з яким у текстильній промисловості нічна праця 

дітей заборонялася, робочий день для підлітків від 9 до 13 років не міг 

перевищувати 8-ми годин, а для підлітків до 18 років – 12-ти годин. 

Законом передбачалося створення системи контролю у виді так званих 

фабричних інспекторів. Але й це відразу не дало значного ефекту, 

оскільки підприємці стали застосовувати систему «групової праці»: 

зміна робітників відбувалася протягом усього дня, і контролювати 

тривалість праці окремих підлітків було складно [31, с. 569]. 

У першій третині ХІХ ст. наймана праця стала панівною формою 

соціальної організації праці у провідній капіталістичній країні – Англії, а 

пізніше – у країнах всієї Західної Європи. За приклад можна навести 

Англійський білль 1847 р. про 10-годинний робочий день, який не лише 

надавав реальні блага працівникам (хоча й незначні), а й був перемогою 

принципу. Також певна роль надавалася профспілкам, оскільки у той час 

жоден закон у трудоправовій царині не ухвалювався мирним шляхом. 

Саме у зв’язку із цим трудове право традиційно характеризувалося як 

право охорони праці, саме в цьому вбачається його головна соціальна 

функція. Так, у середині ХІХ ст. у країнах Західної Європи були 

прийняті перші соціальні нормативно-правові акти, присвячені 

регламентуванню трудових відносин, – так звані закони про обмеження 

робочого часу. Саме вони дали відчутний поштовх формуванню нової 

галузі права – трудового і, відповідно, нових правовідносин – трудових 

[25, с. 14]. 
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Перша половина ХХ ст. характеризувалася значним поширенням 

соціальних процесів, у числі яких особливе місце займали боротьба 

трудящих за свої права, підсилення профспілкового руху, прагнення 

різних держав і підприємців урівняти умови конкуренції на 

міжнародних ринках. Указані події були зовнішнім проявом обставин, 

які, у свою чергу, виступали передумовами для появи узагальненого 

міжнародного правового регулювання праці. 

Подальший розвиток впорядкування трудових відносин правом 

можна пов’язати з міжнародним визнанням соціальних прав людини як 

невід’ємного складника її правового статусу, визнанням її соціальною 

цінністю як для суспільства, так і для держави. Цей етап настав після 

глобальних соціальних потрясінь, що призвели до розуміння 

необхідності державної підтримки й закріплення соціальних стандартів 

у сфері соціального захисту й соціальних відносин. Саме в цей період 

було усвідомлено й законодавчо закріплено важливішу роль держави як 

учасника відносин у царині праці й соціального захисту [1]. 

Унікальність же історії трудового права в Україні полягає в тому, 

що протягом ХІХ–ХХІ ст. декілька разів змінювався зміст його 

правового регулювання. Як зазначає С. В. Вишновецька, історія 

національного трудового права становить собою актуальну правову 

теорію сучасності, взяту під кутом зору її ґенези. Усесторонній аналіз, 

обґрунтоване узагальнення особливостей, тенденцій і закономірностей 

історичного розвитку необхідні для прогнозування шляхів і способів 

подальшої еволюції й удосконалення сучасного трудового права [6, с. 

60, 61]. Якщо після 1861 р. зі скасуванням кріпосного права 

сформувалося фабричне законодавство, близьке тому, що існувало на 

той час в інших європейських державах, то законодавство про працю 

післяреволюційне стало формуватися заново, на принципово нових 

засадах. Воно розглядалося як повне заперечення колишнього 

буржуазно-поміщицького законодавства. У той же час сучасному 
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трудовому праву властиві риси права як дореволюційного, так і 

радянського періодів [32, с. 8]. Ще однією особливістю, що впливала на 

впорядкування відносин найманої праці в Україні, було те, що вона не 

мала своєї територіальної цілісності: в ті часи Східна й Центральна 

Україна були частиною Російської імперії, а Західна Україна входила до 

складу Австро-Угорщини. 

Перші нормативні акти, що регулювали національні трудові 

правовідносини виникли в середині XIX ст. і стосувалися окремих 

аспектів правової регламентації фабричних відносин. Першим 

нормативним актом, що регламентував відносини у сфері праці на 

території Російської імперії, вважається Положення 1835 р. «Про 

відносини між господарями фабричних закладів і робочими людьми, які 

вступають до них за наймом» [25, с. 9]. Цей правовий акт складався з 10-

ти статей і послужив першим головним документом, регулюючим 

взаємовідносини господаря й найманого працівника. Положення було 

введено спочатку в Санкт-Петербурзі й Москві, потім поширено на інші 

губернії. Ним загальним правилом закріплювався найом робітників за 

строковим трудовим договором. Специфікою цього акта було те, що він 

упорядковував відносини не тільки між робітниками і власниками 

фабричних установ, а й між власниками й господарями робітників – 

оброчних селян. Охороняючи інтереси фабриканта, закон забороняв 

поміщикові вимагати назад своїх оброчних до закінчення строку 

договору й установлював, що ті не вправі залишати роботу до 

закінчення строку останнього, тоді як господар міг відпустити робітника 

й раніше внаслідок невиконання ним обов’язків або поганої поведінки 

[32, с. 9]. 

Фактично в цей же період в Австро-Угорщині відносини у сфері 

найманої праці регулювалися положеннями Австрійського Цивільного 

кодексу 1811 р., який містив 13 коротких статей, присвячених 

службовому контракту, які поруч з визначеннями понять, по-суті, 
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містили рекомендації й надавали широкий розсуд суб’єктам трудових 

правовідносин щодо їх правової регламентації [33, c. 51]. 

Основною віхою від якої відстежується розвиток правового 

регулювання праці на національному рівні, безперечно, є скасування 

кріпацтва в царській Росії й реформи, проведені на початку 60-х років 

ХІХ ст. Адже до цього часу виробництво в Росії забезпечувалося 

фактично працею кріпосних селян, яка врегульовувалася нормами, що 

мали риси звичаєвого права, феодальної системи, натурального 

господарства. Однак, починаючи з 1882 р. по 1903 р. було запроваджено 

9 спеціалізованих законів, які, зокрема, врегульовували і трудову 

діяльність певних категорій працівників (малолітніх, жінок, 

сільськогосподарських робітників). Указані акти заклали підґрунтя 

промислового (робітничого) права Російської імперії й, відповідно, 

України, значна територія якої на той час була її частиною. 

У результаті систематизації законодавства, проведеної в першій 

третині ХІХ ст., було підготовлено Повне зібрання законів Російської 

імперії (45 томів), у якому в хронологічному порядку були розміщені 

нормативні акти, прийняті з 1649 р. по 12 грудня 1825 р. У цей час було 

також підготовлено Звід законів Російської імперії, куди було включено 

акти, згруповані за галузевим принципом і прийняті з ХVІІІ ст. У 1913 р. 

редакція цього Зводу й положення, що стосувалися регулювання праці 

робітників у промисловості взагалі й охорони їх праці, зокрема, були 

об’єднані в окремий акт – Статут про промислову працю, який став 

прообразом майбутніх кодексів законів про працю [13]. 

В Австро-Угорщині наприкінці 1859 р. був ухвалений 

Промисловий кодекс, який у 1885 р. було доповнено розділом VI, яким 

запроваджувалися правові заходи, спрямовані на захист найманих 

працівників. Ним заборонялося залучення до роботи жінок у нічний час і 

впродовж 6-ти тижнів після пологів, малолітніх дітей віком до 14 років 

або до завершення ними обов’язкового шкільного навчання, а підліткам 
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віком до 16 років дозволялося виконувати лише легку роботу і 

працювати не більше 6-ти годин на добу. У 1867 р. Австро-Угорщина 

Конституційним актом гарантувала право на асоціацію, що включало 

право найманих трудівників створювати об’єднання з метою захисту 

своїх прав та інтересів. У 1870 р. ним же скасувалася юридична 

відповідальність за проведення акцій протестів такими працівниками. У 

1916 р. до австрійського Цивільного кодексу (1811 р.) включено ІІІ 

новелу, якою обмежувалася тривалість робочого часу всіх найманих 

працівників до 11 годин на добу й гарантовано їх право на відпочинок у 

неділю і святкові дні [34, c. 48, 49]. 

Як бачимо, вже наприкінці ХІХ ст. під впливом об’єктивних 

соціально-економічних змін на території України (хоча й у межах 2-х 

різних правових систем – Російської імперії й Австро-Угорщини) були 

закладені підвалини формування ідентичного за своєю суттю трудового 

законодавства, спрямованого на захист найманих трудівників. На 

початку ХХ ст. трудове законодавство на території України 

продовжувало розвиватися, що втілено в нормативно-правових актах 

гетьманської влади Української держави Центральної Ради, Української 

Народної Республіки, Тимчасового уряду Росії, а також Польської 

Республіки [35, с. 67]. 

Із приходом радянської влади розпочинається новий період 

регулювання відносин у сфері праці, чим підтверджується 

давньоримське прислів’я «Novus rex – novus lex». На заміну договірному 

встановленню умов праці виникає централізоване впорядкування 

трудових відносин шляхом видання декретів і законів [25, с. 17]. 

Одними з перших ключових актів у сфері праці, запроваджених новою 

владою, були Декрет про 8-годинний робочий день, затверджений 

Постановою робітничого та селянського уряду в жовтні 1917 р., і Кодекс 

законів про працю, прийнятий у грудні 1918 р.  
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Кодекс зразка 1918 р. проголошував право на працю, закріплював 

місячну відпустку за роботу не менше року, забороняв застосування 

надурочних робіт (крім виняткових випадків і лише з дозволу 

профспілок), передбачав роботу інспекції праці разом з представниками 

працюючих, тощо. Однак мало місце й деяке обмеження прав останніх. 

Насамперед воно полягало у встановленні трудового обов’язку, що 

передбачався практично для всіх громадян Радянського Союзу (за 

деякими винятками). У той же час цей Кодекс мав формальний характер, 

оскільки умови праці й надалі регламентувалися актами-декретами, 

постановами й положеннями [13].  

Наступний Кодекс законів про працю, прийнятий у 1922 р., за 

своїм змістом був набагато ліберальнішим за попередника. Важливим 

його досягненням, на думку Я. А. Одовіченої, було встановлення засад 

приватноправового регулювання трудових відносин, хоча і в обмежених 

державою рамках. Найом на роботу здійснювався в добровільному 

порядку. Працівник міг не погоджуватися на роботу, запропоновану 

біржою праці, але така відмова мала для нього низку негативних 

наслідків. Трудова повинність дозволялася тільки у виняткових 

випадках: для ліквідації стихійного лиха, при недостачі робочої сили для 

виконання важливих державних завдань та ін. [36]. Вагомим чинником 

розвитку договірного характеру трудових відносин був факт закріплення 

у КЗпП положень про договір найму саме як трудового правочину. Але 

варто зауважити, що на цей період такий договір ще не відмежовувався 

від суміжних цивільно-правових (приміром, договір підряду належав до 

трудових) [28, с. 20, 21]. 

Загроза Другої світової війни змусила радянську владу вжити 

більш жорстких заходів. Так, було видано Указ Президії Верховної Ради 

СРСР від 26 червня 1940 р. «Про перехід на восьмигодинний робочий 

день, на семиденний робочий тиждень і про заборону самовільного 

звільнення робітників і службовців з підприємств та установ», а 18 січня 
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1941 р. – Типові правила внутрішнього трудового розпорядку для 

робітників і службовців, що теж зіграли значну роль у зміцненні 

трудової дисципліни [37]. У роки Великої Вітчизняної війни, що 

характеризувалися масовою трудовою мобілізацією, трудове право 

фактично відійшло від своїх добровільно-демократичних засад: саме в ці 

часи було запроваджено кримінальну відповідальність за порушення 

трудової дисципліни і введено заборону припинення трудових 

правовідносин з ініціативи працівника. 

По закінченні Другої світової війни й відбудови країни подекуди 

стали виникати труднощі з робочою силою, що вимагало інших способів 

залучення людей до праці. Обстановці переходу до мирного будівництва 

більше відповідав договірний метод правової регламентації. 

Необхідність нової кодифікації трудового законодавства пов’язується з 

тим, що з часу прийняття Кодексу законів про працю (1922 р.) минуло 

майже 50 років, накопичилася велика кількість законів, які його суттєво 

змінювали й доповнювали. Значною мірою змінилася й суспільно-

політична ситуація в державі. На підставі загальносоюзних Основ 

законодавства про працю Верховна Рада УРСР 1 грудня 1971 р. 

прийняла і ввела в дію з 1 червня 1972 р. Кодекс законів про працю 

УРСР [32, с. 35]. 

Норми КЗпП УРСР практично дублювали хоча й конкретизували 

норми загальносоюзних Основ, але, незважаючи на це, значно 

поліпшували правове становище працівника. Як зазначає Я. А. 

Одовічена, серед досягнень Кодексу 1971 р. – введення нової 

термінології («працівник», «роботодавець», «спеціальність»), 

детальніше регулювання відносин, що входять до інституту трудового 

договору, охорони праці, а також особливості правового 

регламентування праці окремих категорій працівників (жінок, 

неповнолітніх). Відбулося також удосконалення процедури переведення 

працюючого на іншу роботу, хоча самого визначення поняття 
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«переведення» трудове законодавство не містило, як і не дає його, до 

речі, і сьогодні [36]. 

Згодом перебудова, розпочата в 1985 р., сприяла введенню в дію 

розгалуженого законодавства, яке, з одного боку, забезпечувало 

функціонування командно-адміністративної системи управління, а з 

другого – регулювало тогочасні економічні відносини. Було встановлено 

новий порядок розроблення й укладення колективних договорів, знято 

низку законодавчих обмежень, а тривалість випробування при прийомі 

на роботу стала визначатися за згодою сторін трудового договору. 

Питання трудових правовідносин відображалися майже у всіх законах, 

що регулювали перехід до багатоукладної економіки. Це перш за все 

Закони СРСР «Про власність в СРСР», «Про підприємства в СРСР», 

«Про кооперацію в СРСР» та інші, норми яких були продубльовані в 

Законах УРСР «Про власність», «Про підприємства в УРСР», «Про 

зайнятість населення», «Про основи соціальної захищеності інвалідів в 

УРСР» тощо [37]. 

Специфіка цього періоду у правовій організації праці полягає як у 

позитивних, так і в негативних правових заходах у сфері правового 

впорядкування трудових відносин. До позитивних слід віднести 

вилучення із трудового законодавства правових норм, що передбачали 

трудову повинність, адміністративне направлення на роботу і трудову 

мобілізацію, скасування кримінальної відповідальності трудящих за 

самовільне залишення роботи, за прогул та ін. Найсуттєвішим негативом 

у правовій організації праці цього періоду була неврахованість в 

основних нормативних актах про працю, і перш за все в КЗпП 

Української РСР, історичних, етнічних і національних особливостей 

життя й розвитку суспільства та його економічного розвитку, а також не 

врегулювання трудової діяльності нормами трудового законодавства 

працівників колгоспного селянства [4, с. 14].  
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1.3 Стан і перспективи розвитку законодавства про працю у 

ХХІ столітті 

 

Глобалізація економіки, посилення міграційних процесів і 

розширення міжнародної регламентації регулювання трудових відносин, 

сьогодні є визначальними чинниками у формуванні сучасного ринку 

праці. Зворотною стороною цих процесів в умовах світової економічної 

кризи виступає безробіття, що вилилось у величезну глобальну 

соціально-економічну проблему, потребуючу для свого вирішення 

активних невідкладних дій міжнародного співтовариства. 

Ознакою сучасного світу є його стрімкий розвиток: кожен день 

з’являються нові технології, вдосконалюються існуючі механізми, 

посилюються глобалізаційні процеси, суттєво прискорюється обмін 

інформацією. Такий стан його розвитку зумовлює швидку реакцію на 

будь-які процеси, чого не спостерігалося раніше, призводить до 

реформації останніх, появи нових суспільних відносин, нових 

можливостей індивіда. За таких умов право має поєднувати в собі 2 

протилежні якості – бути динамічним і в той же час статичним. Інакше 

кажучи, право має постійно йти в ногу з часом, адекватно і своєчасно 

врегульовувати існуючі на даний момент суспільні відносини, надавати 

людині адекватних можливостей чи хоча б не чинити їй перепон у 

користуванні такими можливостями з метою відповідності й досягнення 

прогресу. Водночас право повинно забезпечувати стабільність відносин, 

встановлюючи основоположні засади будь-яких суспільних відносин, 

містити принципові положення щодо гарантування прав і свобод особи. 

Отже, праву належить поєднувати в собі такі якості, які забезпечували б 

підтримку прогресу й інформаційний розвиток суспільства з одночасним 

гарантуванням прав людини й гармонійного розвитку особистості [38, с. 

105]. 

На початку ХХІ ст. у країнах Заходу акценти у функціях трудового 
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права змістилися на права людини, на захист невідчужуваних прав 

працюючих, які вони мають як людські істоти і громадяни і які повинні 

бути недоторканими, навіть коли особа стає найманим працівником, 

набуває свого роду соціального громадянства, комплексу трудових прав 

[39, с. 99-106]. Нові пріоритети набули нормативного закріплення в 

особливий спосіб – шляхом установлення міжнародних стандартів 

трудових прав.  

В умовах, що склалися, активна багатоаспектна діяльність 

Міжнародної організації праці дозволила осмислити соціальний 

складник глобалізації, підсилити увагу до пошуку необхідних форм 

регулювання трудових відносин. Цей процес охоплює: 

– загострення конкуренції на сучасних ринках, що змушує уряди 

різних країн переорієнтовуватися на пошуки й використання більш 

гнучких форм організації економіки й робочої сили; 

– адаптацію національних економік, яка не може бути успішною 

без підтримки цих процесів і реформ усіма соціальними партнерами; 

– регулювання рівня заробітної плати й розроблення процедури 

імперативного вирішення правових питань з розмежуванням тих із них, 

які доцільно розв’язувати самостійно суб’єктам трудових відносин; 

– необхідність створення механізму швидкого і гнучкого 

вирішення загострень між працівниками й роботодавцями для того, щоб 

зупинки виробництва, викликані страйками або трудовими спорами, не 

наносили економічного збитку в умовах жорсткої конкуренції; 

– реформування трудових відносин в окремих країнах з метою 

забезпечення своєчасного реагування на мінливі потреби роботодавців і 

працівників у сфері трудових відносин [40]. 

Іншими словами, в умовах глобалізації світової економіки 

розв’язання сучасних проблем трудових відносин, найголовнішою з 

яких зараз вбачаються темпи зростання безробіття, стає можливим у разі 

об’єднання зусиль суб’єктів соціального партнерства для розроблення й 
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запровадження гнучких систем правової організації праці за умови 

неухильного дотримання прав людини. 

У процесі глобалізації роль загальновизнаних принципів і норм 

міжнародного трудового права, його міжнародних стандартів, невпинно 

зростає. І. Я. Кисельов із цього приводу зазначав, що підвищення 

авторитету міжнародних трудових стандартів, багато з яких втілюють 

загальновизнані в цивілізованому світі принципи й норми міжнародного 

права, викликано тим, що вони діють як внутрішнє національне право й 

навіть мають певний пріоритет порівняно з ним. Формується й 

розвивається механізм прямого забезпечення міжнародно-правового 

захисту трудових прав індивідуальних працівників і появляються ознаки 

перетворення регіональних трудових стандартів на наднаціональне 

право (наприклад, у країнах ЄС) [22, с. 4]. 

Розглядаючи процес регламентації праці як сукупність 

публічного-правового і приватноправового підходів, нагадаємо, що під 

публічно-правовим регулюванням слід розуміти впорядкування 

трудових відносин за допомогою внутрішніх нормативних актів певної 

держави, виданих централізовано, відповідно до національної правової 

доктрини, або ж правових норм міжнародного регулювання праці. При 

цьому міжнародне публічне трудове право регламентує міждержавні 

відносини між суб’єктами міжнародного права й може застосовуватись у 

процесі впорядкування трудових і пов’язаних з ними відносин лише 

тією мірою, в якій це допускає сама держава з урахуванням пріоритету 

державного суверенітету. 

У країнах Заходу необхідність посилення гнучкості державного й 

міжнародного (публічно-правового) регулювання ринку праці 

розглядається в останні десятиріччя як імператив, викликаний 

об’єктивними вимогами сучасної розвиненої економіки [41, с. 67, 68]. 

Для нього останнім часом характерним є значне поширення 

нормативних актів так званого «м’якого права» (soft law), акти якого 
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(рекомендації й декларації МОП, хартії РЄ, модельне законодавство 

СНД та ін.), на відміну від актів «твердого права» (hard law), не 

потребують ратифікації й не містять чітких зобов’язань держав, 

дозволяючи поступово наближати до їх положень норми національного 

законодавства. Прийняття актів «м’якого права» є більш простою 

формою міжнародного співробітництва, оскільки їх норми, як правило, 

не передбачають відповідальності за їх порушення й не містять складних 

контрольних процедур. Акти «м’якого права» можуть служити 

підґрунтям для прийняття нових норм «твердого права». Нарешті, 

«м’яке право» не вимагає дотримання ратифікаційних процедур, 

передбачених у праві міжнародному й національному.  

Гнучкими механізмами впливу виступають також міжнародні 

програми суб’єктів міжнародних відносин, як то: Програма дій ООН по 

здійсненню Декларації про ліквідацію всіх форм расової дискримінації 

2001 р.; програма «Гідна праця» МОП; План дій «Україна – 

Європейський Союз» та ін. Міжнародні програмні акти самі не 

формують міжнародних трудових стандартів, скоріше, вони поширюють 

останні серед держав [13]. Важливе місце акти «м’якого права» 

займають у європейській системі джерел міжнародного регулювання 

праці. Так, у ЄС вони представлені відповідними Рекомендаціями, які не 

мають зобов’язального характеру, попри те, що вони ухвалюватися 

керівними органами ЄС, а їх адресатами можуть бути як країни чи 

органи Співтовариства, так і фізичні або юридичні особи. Рекомендації 

ЄС не підпадають під юрисдикцію Європейського Суду, проте їх 

невиконання має бути продиктоване важливими аргументами, що 

свідчить про моральну значущість таких актів ЄС [42, с. 99]. 

Звертаючись до реалізації приватноправового підходу в сучасному 

трудовому праві, зазначимо, що він характеризується в першу чергу 

розширенням сфери договірного регулювання праці. Це зумовлено 

політикою забезпечення кількісного зростання трудових відносин, яка в 
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останні роки стала провадитись у країнах Західної Європи й покликана 

підтримувати економічну ефективність при збереженні низького рівня 

безробіття. Така політика, яка на цей час позначається синтетичним 

терміном flexicurity (гнучкість+стабільність), полягає в тому, що, з 

одного боку, підвищується гнучкість у правовому регламентуванні 

праці, в тому числі у зміні умов праці і припиненні трудових відносин за 

ініціативою роботодавця, а з другого – провадиться більш активна 

державна політика зі сприяння й допомоги у працевлаштуванні 

громадян.  

Прикладом запровадження політики «гнучкості+стабільності» 

сьогодні виступає трудоправова система Королівства Данія, де кожен 

четвертий датський працівник проходить крізь певний період безробіття, 

в середньому принаймні, один раз протягом року, однак на пошуки 

роботи витрачає порівняно небагато часу. Рівень безробіття в цій 

державі був й залишається дуже низьким. Навіть після глобальної 

економічної кризи станом на лютий 2010 р. він складав всього 4,1%. 

Після певного періоду безробіття особи, які не можуть 

працевлаштуватися, мають право на отримання від держави низки 

послуг, що надаються в рамках програми «Активна політика на ринку 

праці». До таких послуг належать підвищення кваліфікації, 

перенавчання, додаткова освіта тощо. Рівень допомоги по безробіттю 

значно знижується, якщо безробітний не бере участі у програмах 

перекваліфікації й навчання. Тим не менше, Данія не належить до числа 

країн, де припинення трудового договору з ініціативи роботодавця не 

стримується ніякими обмеженнями. У країні існують доволі жорсткі 

процедурні правила, пов’язані з попередніми повідомленнями 

працівників про колективні звільнення, після якого останні мають 

можливість почати пошук нової роботи або зайнятися власною 

перекваліфікацією [43, с. 379-382]. 

Вважаємо, що така зміна вектору від політики безпосередньо 
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регулювання праці в бік її забезпечення в подальшому може призвести 

до негативних наслідків в еволюції трудового права. Адже зосередження 

уваги трудовим правом на відносинах, що існують від закінчення дії 

трудового договору й до початку нового, фактично призведе до 

поступового нівелювання зазначеної галузі шляхом її злиття з правом 

соціального забезпечення. 

Гнучкий підхід у регулюванні трудових відносин відображається 

також на появі нестандартних форм зайнятості. Л. В. Іванова й В. Г. 

Никифоренко пишуть, що зазнає змін підхід до встановлення тривалості 

робочого часу, робота на умовах неповного робочого часу набуває все 

більшого поширення на світовому ринку праці. За даними статистичної 

звітності, частка працівників, які працюють неповний робочий день, 

складає: в Австралії 27,9%, у Японії – 26,0%, у Канаді – 18,8%, у 

Великобританії – 23,3%, у Німеччині – 19,6%. Застосування таких форм 

організації робочого часу має значні переваги, є привабливим для 

багатьох працівників, перш за все для жінок із сімейними обов’язками. 

Ринок тимчасової роботи постійно зростає (наприклад, у Польщі ще у 

2008 р. він охоплював 250 тис. працівників). Незважаючи на таке 

стрімке збільшення тимчасової роботи, її частка залишається незначною 

і становить тільки 0,4%. В інших країнах тимчасова зайнятість складає: 

у США – 1,2%, у Великобританії – 5%, у Франції – 2%. 

Найпоширенішими формами дистанційної зайнятості на сучасному етапі 

є «телеробота» й «теледоступ», за якими постійні чи тимчасові 

працівники здійснюють трудову діяльність у себе вдома, а не в офісних 

приміщеннях роботодавця. Ці форми дистанційної зайнятості 

здебільшого використовуються у США, де в умовах надомної 

дистанційної зайнятості працює понад 10% найманих працівників. 

Телеробота буде й надалі розвиватися швидкими темпами внаслідок 

поширення використання мережі Internet у діяльності підприємств та 

організацій [44, с. 109-115]. 
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На світовому ринку праці активно застосовується така форма 

нетрадиційної зайнятості, як позикова праця, різновидами якої є: (а) 

аутсорсинг персоналу – коли організація передає одну або декілька своїх 

непрофільних функцій іншій організації на засадах цивільно-правової 

угоди, тобто працівники перебувають у штаті організації – надавача 

персоналу, виконують свої трудові функції, обслуговуючи організацію – 

замовника останнього; (б) аутстафінг персоналу – за якої компанія-

замовник передає частину своїх співробітників кадровому агентству, яке 

формально виконує для працівників функції роботодавця, але фактично 

вони й далі працюють у тій самій компанії [44,с. 109-115]. 

У нинішній час також існує тенденція до індивідуалізації режимів 

роботи. Як вважають багато фахівців, згодом сформується цілковито 

нова модель режиму праці – так званий «індивідуальний робочий час», 

що враховуватиме потреби як виробництва, так і специфічні особисті 

потреби й побажання кожного працюючого. Його індивідуальне 

навантаження (протягом дня, тижня, місяця, кварталу, року, всієї 

трудової діяльності) визначатиметься залежно від специфіки 

особистості. Посилення гнучкості в регулюванні режимів робочого часу 

покликано також врахувати економічне становище й постійно 

змінювану ситуацію на ринку праці [45, с. 114-120]. 

Негативним проявом політики посилення гнучкості у сфері 

приватноправового регулювання праці у країнах Європи виявилася 

певна корекція принципу in favorem, який означає, що договори про 

працю можуть тільки покращувати, але ніяк не погіршувати становище 

працівника порівняно із законодавством. Так, у Польщі дозволено 

включати до колективних договорів норми, що погіршують умови праці 

працівників порівняно із законодавством, якщо це виправдано 

необхідністю попередження або обмеження безробіття. Задля цих же 

цілей дозволено включати до заводських колективних договорів норми, 

гірші від закріплених у колективних договорах більш високого рівня – 
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галузевих чи регіональних. А в таких країнах, як Німеччина, Франція, 

Греція в законодавстві й у судовій практиці з’явилася тенденція до 

часткової відмови від принципу in favorem й допущення в певних межах 

принципу in peius, тобто погіршення становища працівника порівняно із 

законодавством, що фіксується в колективній угоді або індивідуальному 

трудовому договорі. Ще одним проявом відходу від принципу in favorem 

є пряма заборона в деякий випадках змін законодавчих норм в 

колективних або трудових договорах на користь працівників [46, с. 496-

503]. 

Перспективи правового впорядкування трудових відносин в 

Україні невтішні. Слід констатувати, що новації правового регулювання 

праці – як ті, що тільки-но з’являються, так і ті, що вже апробовано у 

світі – для українських реалій, на жаль, сьогодні можуть розглядатися 

лише абстрактним посилом. Хоча проблеми національного ринку праці є 

аналогічними світовим (безробіття, розшарування за рівнем доходів, 

порушення прав працівників), однак природа їх зовсім інша. Одним зі 

складників існуючих проблем є відсутність актуального трудового 

законодавства. Суб’єкти трудових відносин все частіше стикаються з 

відносинами, які неможливо прямо впорядкувати існуючими нормами 

(оплата праці, динаміка робочого часу й робочого простору, учнівські 

договори, дистанційна праця та ін.), а тому вимушені вдаватися до 

застосування аналогій, шукаючи їх серед норм права епохи Радянського 

Союзу. 

Протягом останнього десятиріччя провідним трендом у розвитку 

вітчизняного законодавства про працю є намагання запровадити новий 

Трудовий кодекс, покликаний прийти на заміну Кодексу законів про 

працю України, який було введено в дію в далекому 1972 р. і який 

сьогодні, будучи морально застарілим, не враховує особливостей 

сучасних трудових правовідносин, оперує суперечливим понятійним 

апаратом, містить чимало невідповідностей Конституції України, 
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зокрема, в частині заборони примусової праці, вирішення колективних 

трудових спорів, індивідуального порядку трудової відповідальності 

тощо [47, с. 141]. У 2013 р. вже визначився, так би мовити, лідер – 

проект Трудового кодексу України № 2902 від 22 квітня 2013 р., 

поданий до Верховної Ради України народними депутатами Я. М. Сухим 

та О. М. Стояном, які раніше разом з народним депутатом В. Г. Харою 

вже подавали до парламенту законопроект № 1108 від 4 грудня 2007 р., 

який було прийнято за основу і навіть підготовлено до другого читання. 

Однак 27 листопада 2014 р. законопроект № 2902 було відкликано [48]. 

В червні 2014 року наказом Міністерства соціальної політики 

України було створено групу на чолі з заступником міністра 

В.В. Іванкевичем з розробки проекту Трудового кодексу України.  

Робота групи вилилася у проект [49], який певний час, вважався 

«фаворитом», хоча, навіть, не був поданий до Верховної Ради. За 

аналітикою спеціалістів однієї з провідних мереж незалежних 

аудиторських та консалтингових компаній у світі Nexia International, 

проект Трудового кодексу України, що розроблявся Мінсоцполітики 

України, мав наступні окремі новації. Основними засадами трудових 

правовідносин за проектом Кодексу визначалися [50]: 

 свобода праці, що включає право на працю, яку кожен вільно 

обирає або на яку вільно погоджується, право розпоряджатися своїми 

здібностями до праці, обирати професію та вид діяльності; 

 заборона примусової та дитячої праці; 

 недопущення дискримінації в сфері праці; 

 забезпечення повної і продуктивної зайнятості працівників; 

 стабільність трудових правовідносин; 

 гарантування працівникам своєчасної та в повному розмірі 

виплати заробітної плати, що забезпечує достатній життєвий рівень; 

 захист від незаконного звільнення.  
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Згідно із законопроектом при виникненні спору щодо суті 

трудових правовідносин вони вважаються такими, що виникли за 

фактом допущення працівника до роботи чи/та укладення трудового 

договору, якщо роботодавець не доведе протилежного або якщо за своїм 

характером вони свідчать про їх іншу правову природу. Під час 

установлення дійсної ролі норми в разі можливості її неоднозначного 

тлумачення треба враховувати визначені Кодексом основні засади 

правового регулювання трудових правовідносин і роз’яснювальну 

норму. За браком такої норми в законодавстві про працю до повного 

врегулювання трудових правовідносин слід оперувати нормами 

Цивільного кодексу України за умови, що це не суперечить основним 

засадам правової регламентації таких правовідносин. За наявності 

протиріч між нормами законодавства про працю застосовується норма, 

більш вигідна для трудівника. Для трудового договору встановлено 

обов’язкову письмову форму, для чого використовуються типові і 

зразкові трудові договори. 

Крім того, цим законопроектом передбачено зміни до частини 

норм, що стосуються звільнення трудящих. Зокрема, допускається 

припинення трудових правовідносин за ініціативою роботодавця 

шляхом скорочення чисельності або штату працівників, у разі змін в 

організації виробництва і праці за наявності економічних, 

технологічних, структурних умов або умов організаційного характеру 

(ліквідація, злиття, приєднання, поділ, перетворення юридичної особи-

роботодавця). 

Із переліку причин для звільнення виключено таку підставу, як 

прогул (відсутність трудівника на роботі понад 3-х годин протягом 

робочого дня). Натомість підставою для звільнення є відсутність 

працівника на роботі й відсутність інформації про місце його 

знаходження понад 4-х місяців. Саме на такий період правовідносини з 

ним припиняються. 
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У разі дострокового припинення трудових правовідносин з 

працівником, який пройшов підготовку, перепідготовку чи підвищення 

кваліфікації за рахунок коштів роботодавця, останній має право 

вимагати від того компенсації витрат на його навчання за умови, що таке 

зобов’язання працівника є предметом додаткових умов трудового 

договору. 

Із розглядуваного проекту Трудового кодексу України виключено 

норми, в яких ідеться про обов’язковість ведення трудових книжок. 

Визначено, що гарантована заробітна плата – це встановлений Кабміном 

України мінімальний розмір заробітної плати працівників відповідних 

кваліфікаційних груп, що встановлюється щорічно за 9-ма 

класифікаційними групами й видами економічної діяльності. Якщо 

працівником відпрацьовано надурочно понад 120 годин протягом року, 

оплата за відпрацьовані понад цю норму години провадиться в 

потрійному розмірі. Розмір натуральних виплат заробітної плати не 

може перевищувати 10%. Кількість діб відрядження, як правило, не 

повинна перевищувати 60 на календарний рік. За згодою працюючого 

вона може бути додатково збільшена, але не більше як до 90 діб на рік. 

Із першого погляду проект Трудового кодексу України, який 

пропонується Мінсоцполітики України, є достатньо структурним та 

виваженим, однак, на думку незалежних профспілок [51], він значно 

погіршує становище найманого працівника. 

Проект ТК України №1658, підготовлений народним депутатом 

М. М. Папієвим і поданий до Верховної Ради України 26 грудня 2014 р. 

[20] наразі очікує розгляду. Згідно з пояснювальною запискою до цього 

законопроекту [52] головними принципами розроблення нового 

Кодексу, стали: 

– дотримання вже визначених соціальних стандартів у сфері праці. 

При цьому має бути забезпечено виконання вимоги ч. 3 ст. 22 
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Конституції, яка проголошує, що при прийнятті нових законів не 

допускається звуження змісту й обсягу існуючих прав і свобод; 

– використання у процесі підготовки нового ТК досвіду МОП, а 

також законодавства країн ЄС з метою забезпечення гармонізації 

законодавства України про працю з міжнародним законодавством; 

– гарантування недискримінації працівників за ознаками статі, 

раси, політичних переконань та з інших обставин, визначених у ст. 24 

Конституції України із забезпеченням підвищених умов захисту праці 

жінок та молоді та реальною забороною дитячої і примусової 

(обов‘язкової) праці; 

– забезпечення правового впорядкування особливостей праці 

представників малого бізнесу, кооперативів, а також окремих категорій 

працюючих.  

До цього проекту Трудового кодексу повністю інкорпоровані 

норми Законів України «Про оплату праці», «Про відпустки» й частково 

«Про охорону праці». 

Порівняно з чинним трудовим законодавством у розглядуваний 

законопроект включено регулювання питань стосовно: (а) 

формулювання вимог щодо гарантування права працівників на повагу до 

їх честі й гідності у трудових правовідносинах; (б) визнання цивільно-

правових відносин трудовими; (в) порядку укладення письмового 

трудового договору, його дії та припинення; (г) уточнення щодо оплати 

праці за різних обставин виконання робіт, зокрема, в разі суміщення 

професій (посад), поділу робочого дня на частини, усунення 

дискримінації в оплаті праці за сумісництвом; (д) установлення 

фінансової відповідальності роботодавця за несвоєчасну виплату 

заробітної плати працюючим та ін. 

Включені положення, спрямовані на адаптацію трудового 

законодавства України до Європейської соціальної хартії (переглянутої) 

та інших міжнародно-правових актів – Загальної декларації прав 
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людини, Міжнародного пакту про економічні, соціальні і культурні 

права, конвенцій і рекомендацій МОП. Законопроект містить 

дискримінаційне обмеження на звільнення з власної ініціативи 

трудящих, які працюють за строковим трудовим договором. 

Передбачено, що акти трудового законодавства регламентують 

відносини з дня набрання ними чинності й не мають зворотної сили, 

крім випадків, коли вони пом’якшують або скасовують матеріальну чи 

дисциплінарну відповідальність особи. Установлено норму щодо 

застосування актів законодавства однакової юридичної сили в разі їх 

неузгодженості, якими впорядковуються трудові відносини. У такому 

випадку застосовується акт, що є спеціальним для останніх. У разі 

неоднозначного трактування прав працівника чи роботодавця, коли є 

можливість прийняти рішення на користь того чи іншого, воно 

приймається на користь працівника. Передбачено аналогію права, згідно 

з якою, якщо відносини не врегульовані актами з питань праці, вони 

регламентуються актами трудового законодавства, що регулюють 

подібні за змістом трудові відносини. 

Варто зауважити, що законопроект М. М. Папієва зазнав широкої 

критики з боку незалежних профспілок [53] і громадських організацій 

[54]. Загалом же критика зводиться до того, що проект значно погіршує 

становище працівника порівняно з чинним на сьогоднішній день 

законодавством, зокрема: (а) в частині скорочення працівників через 

злиття або поділ підприємств, (б) права роботодавця контролювати 

працівника з використанням технічних засобів (відеонагляду), (в) 

переведення трудівника без його згоди на роботу до іншого роботодавця 

в разі простою, (г) визначення розпоряджень роботодавця в якості 

нормативних актів, (д) зняття заборони на залучення жінок, які мають 

дітей віком до трьох років, до роботи в нічний час, та ін. 

У 2015 році до проекту Трудового кодексу України в редакції М. 

М. Папієва приєдналися співавтори – народні депутати В. Б. Гройсман 
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та Л. Л. Денісова. В результаті чого законопроект № 1658 був 

доопрацьований й 20 травня винесений на розгляд Верховної Ради 

України в порядку права законодавчої ініціативи. Як було зазначено 

Міністерством соціальної політики України, запропонована редакція 

проекту Трудового кодексу України містить ще ряд новацій, які 

матимуть позитивний вплив в питаннях регулювання трудових відносин. 

Зазначена установа визначила  важливими такі з них, як збільшення 

тривалості щорічної основної відпустки з 24 до 28 днів; встановлення 

публічного порядку прийняття нормативних актів з врегулювання 

трудових правовідносин; встановлення можливості розірвання 

трудового договору з неповнолітнім працівником на вимогу його батьків 

або осіб, що їх замінюють; визначення обов‘язку роботодавця щодо 

репатріації працівника, який у зв‘язку з виконанням трудової функції 

знаходиться за межами України; визначення порядку припинення 

трудових відносин у разі смерті роботодавця ‑ фізичної особи, та ін. 

[55]. Наскільки ці зміни є принциповими, сучасними та яким чином вони 

позитивно сприятимуть реформуванню трудового права, Міністерство 

не уточнює, однак зазначає, що цих новацій замало й, що проект 

потребує доопрацювання, зокрема, щодо питань приведення деяких 

норм, які містяться в ньому у відповідність до вимог міжнародно-

правових документів, наприклад, введення письмового трудового 

договору європейського зразка, удосконалення систем організації 

оплати праці, визначення повноважень профспілок й обсягу дії 

колективного договору, встановлення порядку погодження локальних 

нормативних актів з представниками профспілок, механізму 

регулювання трудових відносин домашніх працівників та працівників – 

керівників підприємств. 

5 листопада 2015 р. доопрацьований проект Трудового кодексу 

України (реєстр. № 1658) був прийнятий Верховною Радою України за 

основу. Представляючи законопроект, голова Комітету з питань 
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соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення Людмила 

Денісова звернула увагу, що Україна – єдина з п’ятнадцяти 

пострадянських держав, яка досі не ухвалила нового трудового 

законодавства та фактично користується нормами від 1972 року. Тож 

цей документ потрібно нарешті привести у відповідність до Конституції 

та кодифікувати основні засади і механізми реалізації трудових прав і 

гарантій працівників, створення належних у праці та забезпечення 

захисту інтересів працівників і роботодавців в умовах ринкової 

економіки. Серед ключових новацій регулювання трудових 

правовідносин, що містяться в останній редакції проекту Трудового 

кодексу України, хотілось би виокремити наступні:  

1. Визначення в Кодексі основних принципів регулювання 

трудових відносин (ст. 2). Запровадження наведених положень в 

законопроекті є цілком слушним, адже вказані принципи повністю 

відповідають сучасним міжнародним тенденціям й вбачаються 

інтерпретованим віддзеркаленням загальних принципів права 

Європейського Союзу, норм Договору про заснування Європейського 

Союзу, положень Європейської конвенції про захист прав людини й 

основоположних свобод 1950 р., Хартії Європейського Союзу про 

основні соціальні права працівників. 

2. Надання роботодавцю права контролю за виконанням 

працівниками трудових обов’язків, у тому числі з використанням 

технічних засобів (ст. 30). Загалом, юридичне закріплення такого права 

роботодавця має своє позитивне практичне значення в частині 

посилення ефективності реалізації трудових правовідносин. Однак, 

конструкція норми потребує розширення й включення до неї умов, 

згідно яких: 1) використання технічних засобів контролю повинно бути 

продиктовано характером трудової функції працівника; 2) контроль 

виконання трудових обов’язків має бути конкретизованим, тобто, 

здійснюватися виключно під час виконання цих обов’язків, а не у 
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проміжок часу, який не відноситься до робочого й використовується 

працівником на власний розсуд; 3) технічний контроль за виконанням 

трудової функції належить віднести до умов праці, про що працівник 

повинен бути попередженим під час укладання трудового договору. 

3. Закріплення обов’язкової письмової  форми трудового договору 

(ст. 34). Наявність наведеної норми, яка повністю відповідає сучасним 

вимогам європейського та провідного світового регулювання трудових 

відносин, безперечно, забезпечить працівників додатковими гарантіями 

при реалізації ними своїх прав. 

4. Деталізація в законопроекті порядку внесення змін умов 

трудового договору. В цій частині проект вдався новаторського й, 

здається, прогресивного рішення: ст. 63 забороняє змінювати умови 

трудового договору без згоди працівника, а ст. 64 визначає видами змін 

трудового договору: 1) переміщення; 2) переведення на іншу роботу. 

Таке рішення дозволить роботодавцю почувати себе більш впевнено в 

цьому питанні, оскільки та конструкція, що існує зараз й визначається 

терміном «зміна істотних умов праці» (ст. 32 КЗпП), за буквального 

дотримання правовстановлюючих норм, ставить роботодавця у цейтнот. 

5. Главою 5 проекту Трудового кодексу України запропоновано 

упорядкований перелік підстав припинення трудових відносин, який, в 

цілому, відповідає європейській практиці. 

6. Параграф 4 глави 5 книги другої проекту Трудового кодексу 

України є результатом імплементації європейських норм – Директиви 

Ради 98/59/ЄС від 20 липня 1998 р. про зближення законодавств держав-

членів, щодо скорочення штату до українського законодавства.  

7. Новацією проекту Кодексу слід визначити можливість 

розірвання трудового договору з неповнолітнім працівником на вимогу 

його батьків або осіб, які їх замінюють (ст. 101) та припинення трудових 

відносин у разі смерті роботодавця – фізичної особи, визнання його 

безвісно відсутнім або оголошення померлим (ст. 102). Актуальність 
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наведених норм пояснюється відсутністю в чинному законодавстві 

положень, присвячених регулюванню зазначених питань. Вбачається, 

що працівника, трудові відносини з яким припинено в зв’язку із смертю 

роботодавця – фізичної особи, слід прирівняти у правах з працівниками, 

звільненими у зв’язку з ліквідацією підприємства – юридичної особи. 

8. Віднесення правового регулювання колективно-договірних 

відносин виключно до сфери спеціальних законодавчих актів. Так, 

відповідно до ст. 342 проекту Кодексу питання розробки, укладення та 

виконання колективних договорів і угод визначаються законом. 

Зазначене повністю відповідає світовим тенденціям щодо нормативного 

відмежування правового регулювання  індивідуальних та колективних 

трудових відносин (наприклад, у Великобританії індивідуальні трудові 

правовідносини регулюються Законом про права найманих працівників, 

а право на укладення колективних договорів та ведення колективних 

переговорів розкривається у Консолідованому законі про профспілки та 

трудові відносини (TULRCA 1992)).  

9. Віднесення розгляду трудових спорів виключно до компетенції 

суду (ст. 381). При цьому інститут комісії з трудових спорів в проекті 

Трудового кодексу України було збережено, хоча в дещо зміненій 

формі, адже замість органу, що вирішує трудові спори, комісії визнано 

примирним органом. 

Нажаль, остання редакція проекту Трудового кодексу України не 

позбавлена і певних недоліків, серед яких хотілось би звернути увагу на 

наступні:  

1. Законопроект оперує категоріями «трудові відносини», «трудова 

функція», «трудовий процес», «трудові обов’язки», «праця», «робота» не 

надаючи, при цьому, їх правового визначення. Зазначене в певній мірі 

ускладнює розуміння суті правового регулювання, яку викладено у 

проектному нормативному акті, адже в деяких випадках у його 
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користувачів може виникнути хибне уявлення щодо тотожності 

наведених понять, або неналежного їх співвідношення один з одним. 

2. У загальному випадку трудовий договір за юридичною 

конструкцією є двосторонньою угодою. Відомо, що він, на відміну від 

цивільно-правових угод, є домовленістю нерівноправних учасників, в 

якій роботодавець має значно ширші економічні можливості у 

порівнянні з працівником.  Власне, це визначає квінтесенцію правового 

регулювання трудових відносин – запобігання управлених порушень, 

захист невід’ємних прав та свобод людини, належна реалізація трудових 

та соціальних прав працівника, – яка мала знайти себе у проекті. 

Європейська система правового регулювання трудових відносин 

гарантує належну реалізацію прав працівника, не тільки через 

матеріальні та процесуальні норми, а й шляхом запровадження системи: 

«держава – стандарти (нормативи) праці – роботодавець – працівник», 

тобто в межах державного регулювання відносин праці, роботодавець 

зобов’язаний дотримуватися законодавчо закріплених стандартів, які в 

свою чергу, містять нормативні вимоги, дотримання яких забезпечує 

реалізацію трудових та особистих прав працівника. В ситуації, яка 

склалася в нашій країні в частині регулювання трудових правовідносин, 

запровадження стандартів (нормативів) праці повинно стати «наріжним 

каменем» реформи трудового права, однак, проект Трудового кодексу 

України жодних зрушень в цьому напрямку не містить. 

3. Існування такого документу, як трудова книжка, давно є 

предметом обговорення вітчизняних спеціалістів з трудового права. 

Маючи довгу історію існування, трудова книжка поступово змінювала 

свою роль та призначення. Після 2005 року, з введенням форм 

персоніфікованої звітності до органів Пенсійного фонду України, 

трудова книжка вже не розглядається в якості носія інформації про 

трудовий стаж працівника. Хоча, з огляду на можливість укладення 

трудового договору в усній формі, яка передбачається чинним на 
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сьогодні КЗпП, трудова книжка може виступати, певним чином, як 

документ, що підтверджує факт укладення усного трудового договору. З 

введенням обов’язкової письмової форми трудового договору, існування 

трудової книжки остаточно втрачає сенс, тим не менш, наведену 

категорію в запропонованому проекті Кодексу було збережено (ст.ст. 51, 

52, 83, 115, 306, 310). 

4. Положення ст. 87, які визначають порядок проведення 

консультацій у зв’язку із скороченням чисельності або штату 

працівників, в цілому, наближено до загальноєвропейських стандартів: 

роботодавець, у зв’язку із скороченням чисельності або штату 

працівників, проводить з виборним органом первинної профспілкової 

організації (профспілковим представником) консультації про заходи, 

щодо запобігання звільненню чи зведення їх кількості до мінімуму або 

пом’якшення несприятливих наслідків будь-якого звільнення. 

Натомість, українське перспективне законодавство, на відміну від норм 

Директиви 98/59/ЄС Ради від 20 липня 1998 р., серед основних 

моментів, які повинні бути узгоджені сторонами в ході консультацій, не 

згадує «методи обчислення будь-яких компенсаційних виплат, крім тих, 

що випливають з національного законодавства та/або практики». 

Відповідно до загальноєвропейського порядку письмові копії 

документів, які підтверджують проведення вказаних консультацій, 

надаються роботодавцем органу публічної влади відповідної 

компетенції й процес підлягає відповідному контролю, – за проектом 

Трудового кодексу України проведення консультацій у зв’язку із 

скороченням чисельності або штату працівників є справою лише двох 

сторін – роботодавця та працівників, жодний орган державної влади 

участі в цьому процесі фактично не приймає. 

5. На відміну від європейського законодавства, яке визначає 

масове скорочення штату за допомогою сукупності процентного та 

термінового критеріїв, проект Трудового кодексу України відповідного 
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визначення не містить та, взагалі, приділяє регулюванню зазначеної 

категорії недостатньо уваги. Нагадаємо, що згідно ст. 1 Директиви Ради 

98/59/ЄС від 20 липня 1998 р. «колективним» вважається звільнення, яке 

здійснено роботодавцем з однієї або декількох причин, що не пов’язані з 

особистістю  працівника, та коли кількість таких звільнень, за вибором 

держав-членів становить: і) на період 30 днів: щонайменше 10 в 

установах, в яких в середньому працює від 20 до 100 працівників, 

щонайменше 10% від кількості працівників в установі, в якій працює в 

середньому не менше 100 працівників, але не більше 300, іі) протягом 

дев’яностоденного періоду щонайменше 20, яка б не була середня 

кількість працівників, працюючих на підприємстві. 

Як бачимо, існуючі проекти Трудового кодексу України не 

пропонують докорінної зміни функціонуючої правової концепції, а 

становлять собою лише систематизацію чинних норм. З огляду на це 

основною перспективою розвитку національного трудового 

законодавства вбачаємо процес розроблення й поступового внесення 

поглиблених змін до існуючого КЗпП з метою приведення його у 

відповідність з реаліями сьогодення. 

Крім того, актуальним в цьому випадку вбачається посилення ролі 

колективних договорів, як дієвих регуляторів трудових відносин на 

локальному рівні. Так їх вдале застосування здатне на цей час дуже 

ефективно заповнити  прогалини, що існують в чинному законодавстві 

про працю. В цьому випадку повністю слід погодитись із позицією Н. Д. 

Гетьманцевої, яка зазначає, що з огляду на подальший розвиток 

трудового законодавства, необхідно виходити із того, що в механізмі 

правового регулювання трудові відносини регулюються як нормативно-

правовими, так і колективно-договірними актами. Співвідношення між 

ними, яке склалося в останні роки, визначає рівень розвитку суспільства 

в цілому та вказує на тенденції відповідних способів правового 

регулювання: їх розширення чи звуження. Разом з тим, як перед 
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державним (централізованим) так і колективно-договірним (локальним) 

способами регулювання поставлена одна мета: забезпечити соціальне 

благополуччя і достойне життя людини. Вказана обставина обумовлює 

гармонізацію двох способів правового регулювання і двох видів актів: 

нормативних і договірних [56, с. 528].  

В свою чергу, подальша актуалізація майбутнього Трудового 

кодексу України до сучасних вимог такого нормативного 

кодифікованого акта у сфері праці дозволить створити підвалини, на 

яких можна побудувати гнучке, мобільне й дієве трудове законодавство 

з широкими можливостями врегулювання трудових відносин, у виграші 

від чого будуть усі – і працівники, і роботодавці й держава. 
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Висновки за розділом 1 

 

1. Передумови виникнення правового регулювання праці 

характеризуються трьома наступними історичними періодами: 

- Давньо-римський період, який зумовлений застосуванням 

цивілістичних договорів найму (locatio-conductio), що відрізнялися між 

собою предметом зобов’язань – договір найму, договір найму послуг і 

договір найму робіт. Незважаючи на те, що в той час відносини між 

наймодавцем і найманою особою упорядковувалися договорами найму 

робіт і послуг, тим не менше, ці правочини можна розглядати тільки як 

зачатки нормативної регламентації праці. Зазначені договори 

поширювались на вільну від рабства частину населення – 

землевласників, ремісників, торговців, але їхні реальні права порівняно з 

правами пануючого класу були мізерними. Останній, до речі, також 

реалізовував свою здатність до праці, але праці винятково 

інтелектуальної, особливістю якої було те, що вона не мала свого 

конкретного матеріального еквіваленту та винагороджувалася тільки у 

вигляді подяки – гонорару. 

- Період Середньовіччя,  який пов’язаний, в першу чергу, з 

розквітом з ремісницьких цехів, які можна вважати прообразом 

сучасних виробничих підприємств, адже вони вже відрізнялися 

відповідною організацією праці та трудовою дисципліною. Однак, 

ремісництво все ж не отримало відповідний трудоправовий характер, у 

зв’язку з тим, що воно реалізовувалося переважно на патріархальних 

догматах, спрямованих на поступове виховування підмайстра та 

формування його в якості майстра. Відносини господаря та слуги в ті 

часи також не можна ототожнювати з трудовими, адже їм була 

притаманна здебільшого сімейно-правова природа. 

- Період Нового часу, який характеризувався переходом на схилі 

XVIII ст. від римісництва до промислового виробництва та був 
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зумовлений формуванням нових вимог до регулювання людської 

трудової активності: щоб стояти біля верстата у мануфактурі або на 

фабриці та виконувати свою трудову функцію вже не було потрібно 

навчатися все життя, як це було за часів ремісницьких цехів. Саме в той 

проміжок часу почали зʼявлятися перші нормативні акти, присвячені 

правовому регулюванню трудової діяльності. Однак ці акти приймалися 

переважно в рамках промислового права, спрямованого на досягнення 

кінцевого результату – вироблення продукту, і торкалися регулювання 

відносин між трудящими та їхніми наймодавцями поверхнево, лише в 

частині реалізації цієї мети. 

2. Безпосередньо виникнення та формування трудового права було 

зумовлено реакцією робітничих мас на розвиток промислового 

виробництва, яка виражалася в чисельних страйках та інших 

колективних протестах. Адже існуючі на той час норми промислового 

права обіймали здебільшого ворожий до робітників характер, який 

насамперед виражався у відсутності будь-яких гарантій у сфері безпеки 

праці та наявності у наймодавця можливості в будь-який момент 

звільнити травмовану на виробництві особу, замінивши її іншою. Така 

обставина поступово змушувала уряди промислово розвинених держав 

приймати перші законодавчі акти, присвячені регулюванню трудових 

відносин. Зазначені акти стосувалися, в основному, питань охорони 

праці, що історично закріпило на досить тривалий час пріоритет 

охоронної функції в трудовому праві. 

3. На початку виникнення галузі трудового права можна 

спостерігати значний влив договірного права на регулювання праці. Це 

надавало значну свободу дій працівнику та роботодавцю під час 

визначення всіх умов трудових правовідносин. На рівні законодавчих 

актів врегульовувалися лише питання охорони праці та забезпечення 

трудової дисципліни. Існування договірної конструкції правового 
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регулювання трудових правовідносин можна простежити і дотепер у 

більшості країн, що входять до складу ЄС. 

4. Для першої половини ХХ ст. було притаманне значне 

поширення соціальних процесів, серед яких особливе місце займали 

боротьба трудящих за свої права, розвиток профспілкового руху, 

прагнення розвинених держав зрівняти умови конкуренції на 

міжнародних ринках. Ці події були зовнішнім проявом обставин, які, у 

свою чергу, виступали передумовами для появи узагальненого 

міжнародного правового регулювання праці. 

5. Історично розвиток трудових відносин в Україні, на відміну від 

держав Західної Європи, характеризується нестабільністю їх правового 

регулювання. Зумовлено це насамперед територіальними й соціально-

політичними особливостями, що були притаманні нашій державі. Адже 

під час становлення у світі галузі трудового права Україна перебувала 

фактично у складі багатьох країн (Російської імперії, Австро-Угорщини, 

Польщі, СРСР) і тільки наприкінці ХХ ст. була визначена як суверенна й 

незалежна держава. Ця основна обставина зумовлює формування 

національного трудового права під впливом різних, часом полярних 

соціально-політичних факторів: промислового права, капіталізму, 

комуністичної доктрини й розвиненої економіки, характерної 

суспільним відносинам сучасності. Усе це і становить самобутню й 

неповторну природу українського трудового права й, безперечно, 

повинно бути враховано при подальшому розвитку цієї галузі. 

6. Унікальність історії трудового права в Україні полягає в тому, 

що протягом ХІХ – ХХІ ст. декілька разів змінювався зміст його 

правового регулювання. У зв’язку з тим, що в Україні еволюція правової 

регламентації праці фактично відбувалася в радянський період її історії, 

основні принципи і стандарти праці було закладено ще тоді з огляду на 

вказану специфіку. Згодом ці відправні точки зазнали розвитку, але, на 

жаль, навіть на сьогодні правове регулювання праці в Україні ще не 



67 

 

позбавилося згаданих догм. Як приклад можна навести чинний КЗпП, 

що був прийнятий ще в 1971 році і який, незважаючи на численні зміни 

й поправки до нього, залишив свою правову конструкцію тих часів. 

7. Незважаючи на те, що проблеми національного ринку праці є 

аналогічними світовим (безробіття, розшарування за рівнем доходів, 

порушення прав працівників), однак їхня природа зовсім інша. Одним зі 

складників існуючих проблем є відсутність актуального трудового 

законодавства. Суб’єкти трудових відносин все частіше стикаються з 

відносинами, які неможливо прямо впорядкувати існуючими нормами 

(оплата праці, динаміка робочого часу й робочого простору, учнівські 

договори, дистанційна праця та ін.), а тому вимушені вдаватися до 

застосування аналогій, шукаючи їх серед норм інших галузей права 

(цивільного, господарського, податкового та ін.). 

8. Характеризуючи перспективи правової регламентації трудових 

відносин в Україні, потрібно констатувати, що новації правового 

регулювання праці (ті, що тільки-но з’являються, й ті, що вже 

апробовано у світі), для українських реалій сьогодення можуть 

розглядатися, на жаль, лише абстрактним способом. Розроблювані 

проекти Трудового кодексу України не містять нових підходів до 

регулювання трудових і тісно пов’язаних з ними відносин, а лише 

об’єднують дійсні закони й підзаконні нормативно-правові акти у сфері 

праці, які після запровадження цього кодифікованого акта повинні 

втратити свою силу. Вказані обставини не сприяють належній реалізації 

трудових правовідносин в умовах ХХІ ст. та зумовлюють важкість 

сприйняття багатьох положень проектів Кодексу порівняно з чинним 

законодавством про працю. 

9. Існуючі проекти Трудового кодексу України не пропонують 

докорінної зміни правової концепції, що функціонує, а становлять лише 

систематизацію чинних норм. З огляду на це основною перспективою 

розвитку національного трудового законодавства потрібно визнати 
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процес розроблення й поступового внесення поглиблених змін до 

існуючого КЗпП із метою приведення його у відповідність із реаліями 

сьогодення. Крім того, актуальним у цьому випадку вбачаємо посилення 

ролі колективних договорів як дієвих регуляторів трудових відносин на 

локальному рівні. Так, їх вдале застосування здатне на цей час дуже 

ефективно заповнити прогалини, що існують у чинному законодавстві 

про працю. 

10. В умовах глобалізації світової економіки найголовнішою із 

сучасних проблем трудових відносин потрібно вважати зростання 

безробіття, подолання якого є можливим тільки внаслідок об’єднання 

зусиль суб’єктів соціального партнерства для розроблення й 

запровадження гнучких систем правової організації праці за умови 

неухильного дотримання прав людини. 

11. Реалізація приватноправового підходу в сучасному трудовому 

праві провідних європейських країн характеризується передусім 

розширенням сфери договірного регулювання праці. Це зумовлено 

політикою забезпечення кількісного зростання трудових відносин, яка в 

останні роки стала провадитись у країнах Західної Європи й покликана 

підтримувати економічну ефективність при збереженні низького рівня 

безробіття. Така політика, яка на цей час позначається синтетичним 

терміном flexicurity, полягає в тому, що, з одного боку, підвищується 

гнучкість у правовому регламентуванні праці, зокрема у зміні умов 

праці та припиненні трудових відносин за ініціативою роботодавця, а з 

другого – провадиться більш активна державна політика зі сприяння й 

допомоги у працевлаштуванні громадян.  

Зміна вектора від політики безпосередньо регулювання праці в бік 

її забезпечення в подальшому може призвести до негативних наслідків в 

еволюції трудового права. Адже зосередження уваги трудовим правом 

на відносинах, що існують від закінчення дії трудового договору й до 
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початку нового, фактично призведе до поступового відмежування від 

трудового права нової галузі – права зайнятості. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 

 

РОЗДІЛ 2 

ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ У 

КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 

 

2.1 Роль міжнародного законодавства про працю у правовому 

регулюванні трудових відносин у країнах Європейського Союзу 

 

На нинішній час міжнародне нормативне регулювання праці вже 

склалося на універсальному, регіональному й галузевому рівнях, що 

становить собою міжнародні торговельні угоди. На універсальному рівні 

прогресивному розвитку регламентації праці сприяє діяльність 

Міжнародної організації праці. Під галузевим рівнем мається на увазі 

відбиття трудових стандартів МОП у міжнародних торгових угодах [57]. 

На рівні регіональному в цьому процесі задіяно декілька організацій. 

Наприклад, країни – члени організації південноамериканського 

загального ринку Меркосур (Mercosur) – Бразилія, Аргентина, Уругвай і 

Парагвай – у 1998 р. прийняли Декларацію про норми у сфері праці, яка 

посилається як на стандарти МОП, так і на інші норми трудових 

відносин. Їх дотримання забезпечується спеціально створеною для цих 

цілей комісією, яка виконує функції наглядового й консультативного 

органу. 

Організація держав Карибського басейна (CARICOM) у 1994 р. 

прийняла Хартію громадянського суспільства Карибського 

співтовариства, що набрала чинності в 1997 р., в якій теж досить 

розгорнуто закріплені права в царині праці. 

Європейський Союз має статус міжнародної організації, що 

здійснює на європейському рівні діяльність у сфері регулювання праці. 

За допомогою стандартизованої системи законодавчих актів (законів, 

директив, постанов тощо), які діють у всіх країнах ЄС, впроваджується 

загальна політика регламентування праці. Її джерелами, насамперед, 
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виступають норми Договору про заснування Європейської Спільноти 

(Римський договір 1957 р.) [58]. 

Правовій системі ЄС загалом притаманна сукупність принципів, 

деякі з яких схожі з принципами інших правових систем 

внутрішньодержавного й міжнародного права, а деякі мають 

оригінальну природу. Сукупність таких принципів можна поділити на 

декілька груп, які різняться своїм призначенням і сферою дії. 

Принципи верховенства і прямої дії права ЄС розкривають його 

співвідношення з правовими системами країн – членів. Розглянемо їх. 

Принцип верховенства права означає, що норми правової системи 

ЄС мають більшу юридичну силу порівняно з правилами, 

встановленими в рамках її країн-членів. Колізії найчастіше виявляються 

в національних судах при розгляді тих чи інших справ. Якщо 

національний суд зазнає труднощів або сумнівів, він може призупинити 

провадження й направити преюдиційний запит до Суду ЄС. 

Принцип прямої дії полягає в тому, що право ЄС наділяє 

суб’єктивними правами й обов’язками не тільки країни-члени, а й 

фізичних та юридичних осіб. Указаний принцип не є універсальним, на 

відміну від принципу верховенства права, оскільки залежить від виду 

джерела права ЄС: (а) норми регламентів останнього мають пряму дію в 

повному обсязі; (б) норми установчих договорів ЄС – лише якщо вони 

чітко закріплюють суб’єктивне право або обов’язок або з них вони 

виводяться, в тому числі обов’язок країни – члена ЄС, який можна 

відстоювати безпосередньо у судах; (в) норми директив ЄС взагалі 

реалізуються опосередковано, в результаті трансформації в національне 

законодавство – як положення національних нормативних актів. Але 

якщо країна – член ЄС не здійснила у встановлений термін дій щодо 

трансформації директиви, закріплені в ній норми набувають прямої дії й 

можуть наділяти відповідних осіб суб’єктивними правами. 
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Зазначені принципи ЄС мають прецедентне походження: у 1963 р. 

суд визнав принцип прямої дії права (рішення по справі «Van Gend en 

Loos»), у 1964 р. – принцип верховенства права (рішення по справі 

«Costa»). У наступні роки Суд ЄС уточнив зміст та умови застосування 

вказаних принципів, у тому числі проголосив пріоритет приписів 

Співтовариства над конституціями країн-членів (рішення 1970 р. по 

справі «Internationale Handelsgesellschaft»; 1978 р. – по справі 

«Simmenthal»). У 80-90-х роках тлумачення розглядуваних принципів 

набуло розширення: судом було постановлено вимагати від судових 

органів цих країн здійснення трактування національного законодавства 

відповідно до права ЄС і встановлено принцип майнової 

відповідальності країн – членів ЄС перед особами (фізичними, 

юридичними) за шкоду, завдану порушенням з їх боку норм права ЄС 

(рішення 1991 р. по справі «Francovich»). При підписанні Лісабонського 

договору про реформу ЄС від 13 грудня 2007 р. зазначені країни у 

спеціальній декларації підтвердили свою прихильність примату права 

ЄС в тому вигляді, як він був сформульований судовою практикою Суду 

ЄС («Декларація про примат» від 13 грудня 2007 р.) [59, с. 45, 46]. 

Загальні принципи права – це джерела правового регулювання, що 

діють у всіх сферах відання ЄС й притаманні також іншим 

демократичним правовим системам. Такими принципами виступають 

основоположні цінності, якими ЄС керується у своїй правотворчій і 

правозастосовній діяльності. Указані принципи було сформульовано в 

рішеннях Суду ЄС, яким, зокрема, було проголошено: 

–  основні права особи й обов’язковість їх дотримання; 

– процесуальні права й гарантії: право на захист, конфіденційність 

спілкування з адвокатом, право бути заслуханим тощо; 

– принцип правової визначеності (або правової безпеки), 

відповідно до якого законодавство ЄС повинно бути зрозумілим і 

передбачуваним для всіх суб’єктів і не мати зворотної сили. 
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У подальшому низка основоположних правових принципів була 

закріплена безпосередньо у ст. 6 Договору про Європейський Союз 

(Маастрихтського договору 1992 р.) [60]. Це принципи свободи, 

демократії, правової держави, поваги до прав людини й основних 

свобод. 

Лісабонським договором 2007 р. [61] основоположні принципи 

були доповнені й закріплені як загальні цінності ЄС. За ст. 2 цього 

Договору Європейський Союз засновано на таких цінностях, як повага 

до людської гідності, до свободи, демократії, правової держави й 

дотримання прав людини, включаючи права осіб, які належать до 

меншин. Ці цінності є загальними для країн – членів ЄС у рамках 

соціуму, що характеризується плюралізмом, відсутністю дискримінації, 

терпимістю, справедливістю, солідарністю й рівністю жінок і чоловіків. 

Спеціальні принципи права ЄС мають силу в рамках певних 

галузей або сфер правового регулювання. Найважливішими серед них є 

принципи, що визначають правовий режим внутрішнього ринку ЄС, а 

саме: свободи руху товарів, осіб, послуг і капіталів (ст. 14 Договору про 

ЄС). Кожен з них закріплює комплекс суб’єктивних прав фізичних і 

юридичних осіб (насамперед підприємств), а тому їх часто йменують 

одним терміном – «свобода». 

Принципи діяльності визначають порядок реалізації компетенції 

ЄС. Найважливіші з них закріплено у ст. 5 Договору про заснування ЄС. 

Це принципи: 

– законності, відповідно до якого діяльність ЄС здійснюється в 

рамках повноважень і цілей, зафіксованих в установчих документах 

організації; 

– субсидіарності, що вимагає від ЄС утримуватися від втручання в 

ті чи інші питання, які країни – його члени можуть ефективно 

вирішувати самостійно. Цей принцип не поширюється на сфери, 

віднесені до виключної компетенції Союзу; 
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– пропорційності, відповідно до якого дії ЄС повинні суворо 

відповідати його цілям. 

Зазначений Лісабонський договір посилив гарантії принципу 

субсидіарності, що служить бар’єром для значного підвищення 

централізації в сучасній Європі. Усі три вищевказані принципи названі 

Лісабонським договором як основоположні принципи компетенції ЄС. 

При цьому принцип законності, визначений як принцип наділення 

компетенцією, регулює компетенції ЄС, а принципи субсидіарності і 

пропорційності – здійснення цієї компетенції [59]. 

Стосовно національного права країн-членів право ЄС є 

наднаціональним, воно сформовано на стику права міжнародного й 

національного, володіє самостійними джерелами і принципами. 

Автономність цього права підтверджується рішеннями Суду ЄС [62, с. 

204, 205]. У праві ЄС детально розроблено концепцію передавання 

повноважень, під якою розуміють відмову держави від власних 

суверенних повноважень і одночасне визнання дії актів міжнародних 

міжурядових організацій у власних національних правопорядках. 

Юридичними ознаками передачі повноважень є перенесення суверенних 

прав, які не вилучаються автоматично із предметної сфери регулювання 

держав-членів, на рівень міжнародної організації. Адресатом переданих 

повноважень виступає міжнародна організація, правовою формою їх 

передачі – міжнародний договір [63, с. 176]. 

Головна ціль правових норм Євросоюзу, що стосуються праці, – 

закріпити «кістяк» національного законодавства, яке потім приймається 

країнами – членами ЄС. На відміну від класичних міжнародних 

договорів, зобов’язання за якими виникають з моменту їх ратифікації 

державами, директиви й регламенти Євросоюзу породжують 

зобов’язання країн – учасників з моменту набрання ними чинності. Але 

при цьому самі ці акти не виступають складниками національного 
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законодавства, а повинні бути імплементовані за допомогою внутрішніх 

норм [43, с. 134]. 

Джерела трудового права ЄС мають свою специфіку. Головну роль 

відведено Договору про заснування ЄС, який, у свою чергу, своєю ст. 

136 задля реалізації спільної компетенції Євросоюзу і країн – його 

членів щодо врегулювання трудових і соціальних відносин відсилає до 

Європейської соціальної хартії [64] (переглянутої в 1996 р.), яку в 1961 

р. було укладено під егідою Ради Європи, а також до Хартії ЄС про 

основні соціальні права працівників, укладеної в 1989 р. [65]. 

Договір про ЄС згідно зі ст. 6 визнає права, свободи і принципи, 

викладені в Хартії основних прав ЄС від 7 грудня 2000 р., адаптованої 

12 грудня 2007 р. [66], а також основні права, гарантовані Європейською 

конвенцією про захист прав людини й основоположних свобод [67], 

витікаючими із загальних для країн – членів ЄС конституційних 

традицій і такими, що входять до права ЄС як загальні принципи. Отже 

Європейську конвенцію про захист прав й основних свобод 1950 р. і 

загальні конституційні традиції також слід віднести до джерел основних 

трудових прав. 

Стаття 39 Договору про заснування ЄС містить норми щодо 

свободи пересування працівників у межах Євросоюзу і скасування будь-

якої дискримінації на підставі державної належності працівників держав 

– членів ЄС у питаннях зайнятості, оплати праці та інших умов праці й 

зайнятості, яка відбивається у праві працівників: (а) погоджуватися на 

наявні пропозиції щодо працевлаштування, (б) вільно пересуватися з 

метою працевлаштування в межах території країн – членів ЄС, (в) 

перебувати у країні – члені з метою працевлаштування відповідно до 

законодавчих актів цієї країни, (г) залишатися на території останньої по 

завершенні праці. 

Що стосується Європейської конвенції про захист прав людини й 

основоположних свобод (1950 р.), то в розрізі трудового права своєю ст. 
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11 вона декларує право працюючих створювати профспілки, вступати до 

них і як окремий випадок – право на свободу мирних зібрань та 

об’єднань з іншими особами. 

Європейський Союз має власний перелік основних прав особи – 

Хартію основних прав ЄС 2000 р., в якій згадано й основні трудові права 

працівників, а саме: 

– заборона примусової або обов’язкової праці (ст. 5); 

– свобода створення й участі в об’єднаннях, зокрема, у 

професійних спілках (ст. 12); 

– право на працю і здійснення професійної діяльності, право 

шукати роботу, працювати на території будь-якої країни – члена ЄС, 

право вихідців із третіх країн на рівні з громадянами ЄС умови праці за 

наявності дозволу на роботу на території країн – членів ЄС (ст. 15); 

– заборона дискримінації, зокрема, за ознакою обмеженої 

працездатності (ст. 21); 

– рівність чоловіків і жінок, у тому числі у сфері 

працевлаштування, праці й винагороди за неї (ст. 23); 

– право трудящих на отримання консультацій на відповідному 

рівні в порядку, передбаченому правом ЄС, національним 

законодавством і практикою (ст. 27); 

– право на ведення колективних переговорів та укладення 

колективних договорів (ст. 28); 

– право на безкоштовні послуги із працевлаштування (ст. 29); 

– право на захист у випадку незаконного звільнення, згідно з 

правом ЄС, національним законодавством і практикою (ст. 30); 

– право на справедливі й рівні умови праці, в тому числі на 

обмеження максимальної тривалості робочого часу й на щоденний і 

щотижневий відпочинок, а також на щорічну оплачувану відпустку (ст. 

31); 
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– заборона використання дитячої праці, встановлення 

мінімального віку для прийняття на роботу не нижче віку завершення 

обов’язкової шкільної освіти, право на умови праці, що відповідають 

віку – для молодих людей (ст. 32); 

– захист для жінок від звільнення з причини вагітності, а також 

право на оплачувану відпустку з вагітності та пологів і післяпологову 

відпустку або відпустку у зв’язку з усиновленням дитини (ст. 33); 

– право на отримання допомоги із соціального страхування й 

соціальне забезпечення у випадку виробничих травм й у разі втрати 

роботи (ст. 34) та ін. 

Хартія ЄС про основні соціальні права працівників, дещо ширше 

розкриваючи зміст трудових прав, установлює наступне:  

– працівникам забезпечується справедлива заробітна плата, 

достатня для гідного рівня життя; 

– умови зайнятості кожного працівника встановлюються в 

законах, колективному договорі або трудовому договорі згідно з 

положеннями, що застосовуються в кожній країні; 

– кожен працівник ЄС має право на адекватний соціальний захист 

незалежно від статусу й розміру підприємства, на якому той працює; 

– право вдаватися до колективних дій у випадку конфлікту 

інтересів включає і право на страйк; 

– кожен працюючий Євросоюзу повинен мати можливість доступу 

до професійного навчання; 

– інформування, консультації та участь працівників в управлінні 

мають розвиватись у відповідних напрямках з урахуванням існуючої 

практики в різних країнах – членах Євросоюзу; 

– кожен працівник у своєму робочому середовищі має 

користуватися задовільними умовами охорони здоров’я й безпеки. 

Сьогодні в Європі склалися 2 моделі закріплення основних 

трудових прав. Одна – в рамках Ради Європи, що знайшло відбиття в 
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Європейській конвенції про захист прав людини й основоположних 

свобод (1950 р.) та Європейській соціальній хартії (1961 р.), друга – в 

законодавстві ЄС. При цьому друга модель значною мірою схильна до 

впливу першої як більш класичної [68, с. 89]. 

Нагадаємо, що одна з найважливіших функцій Ради Європи – 

захист громадянських, політичних і соціально-економічних прав 

людини. Досягнення цієї мети забезпечують численні конвенції, угоди, 

хартії, кодекси, протоколи. І хоча такі документи передбачають 

різноманітні процедури контролю й наявність різних установ, що 

реалізують установлені в них положення, вказані у них права – 

громадянські й політичні, з одного боку, та соціальні й економічні – з 

другого, є взаємозалежними і становлять одне ціле, що є основою 

європейської демократії й містить головні її принципи [69, с. 42]. 

Стаття 249 Договору про заснування ЄС виділяє в нормативному 

полі Євросоюзу регламенти, директиви, рішення, рекомендації й 

висновки. Відповідно до цього правового документа регламент має 

загальне застосування, є обов'язковим у всіх своїх елементах і має пряме 

застосування в усіх країнах – членах Євросоюзу. Директива є 

обов'язковою для кожної країни – члена ЄС, якій її адресовано, щодо 

результатів, яких треба досягти, однак вона залишає національній владі 

цілковиту свободу обирати форму й засоби досягнення цих результатів. 

Рішення є обов'язковим у всіх його елементах для тих, кому воно 

адресовано. Рекомендації й висновки не є юридично обов'язковими і 

становлять собою пропозиції керівних органів Євросоюзу, які 

направляються на розгляд його країн-членів. 

У правотворчих нормах ЄС відбивається відповідний змістовий 

підхід: трудові права вбачаються основною складовою соціальних прав, 

отже, коли в контексті йдеться про соціальні права, найчастіше маються 

на увазі саме права трудові. 
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Однією з домінант функціонування ЄС, які повною мірою слід 

перенести на трудові відносини, є принцип рівності. Виходячи зі ст. 12 

Договору про заснування ЄС він забороняє будь-яку дискримінацію за 

ознакою державної належності у країнах – членах Євросоюзу. Статтею 

13 цього Договору зумовлені можливість і загальний порядок вжиття 

«заходів, потрібних заради боротьби проти дискримінації на підставі 

статі, раси, етнічного походження, релігії чи віри, психічних чи 

фізичних вад, віку чи сексуальної орієнтації». Указані положення 

фактично дублюються у ст. 21 Хартії основних прав ЄС. 

Принцип рівності набув детального закріплення: в Директиві 

2000/43/ЄС від 29 червня 2000 р. [70] – рівність безвідносно расового й 

етнічного походження; Директиві 2000/78/ЄС від 27 листопада 2000 р. 

[71] – рівність безвідносно релігії або сповідань, інвалідності, віку, 

сексуальної орієнтації; Директиві 75/117/ЄЕС про зближення 

законодавства країн – членів Євросоюзу щодо застосування принципу 

рівної оплати праці чоловіків і жінок від 10 лютого 2000 р. [72]; 

Директиві 76/207/ЄЕС від 9 лютого 1976 р. зі змінами, внесеними 

Директивою 2002/73/ЄЕС від 23 вересня 2002 р. – про імплементацію 

принципу рівності чоловіків і жінок у питаннях працевлаштування, 

професійного навчання, просування по службі й умов праці [73]; 

Директиві 79/7/ЄЕС від 19 грудня 1979 р. [74] – поширення принципу 

рівності статей на системи соціального захисту; Директиві 86/378/ЄЕС 

від 24 липня 1986 р. [75] – про імплементацію принципу рівності 

чоловіків і жінок в системах трудового соціального захисту; Директиві 

86/613/ЄЕС від 11 грудня 1986 р. [76] – про застосування принципу 

рівності між чоловіками й жінками, які зайняті в тому числі в сільському 

господарстві як особи вільної професії, а також захист осіб вільних 

професій жіночої статі протягом вагітності й материнства. 

Найголовнішою умовою європейської інтеграції проголошується 

повна свобода пересування працівників у межах Співтовариства, що 
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передбачає ліквідацію дискримінації, заснованої на національності 

(громадянстві) між громадянами держав – членів ЄС стосовно 

зайнятості, заробітної плати та інших умов праці.  

Проголошені в установчих документах ЄС загальні положення про 

трудову міграцію, трудові та інші права працівників-мігрантів 

конкретизовані й розвинені у численних актах (регламентах, директивах, 

рекомендаціях), які в сукупності складають значну нормативну масу, що 

регламентує широке коло питань. Центральне місце серед актів ЄС, що 

врегульовують трудову міграцію, займають Регламент 1612/68 про 

вільний рух працівників всередині ЄС від 15 жовтня 1968 р. і Регламент 

1251/70 про право працівника перебувати на території країни – члена ЄС 

після закінчення роботи від 29 червня 1970 р. [22, с. 550-560].
 

Тривалий час найважливіші компоненти «вільного руху осіб» на 

території єдиного ринку ЄС, у тому числі «свобода переміщення 

працівників», залишалися закритими для громадян країн, що не входять 

до складу Євросоюзу. Існували окремі винятки із цього правила, однак у 

цілому працівники та інші іммігранти з третіх країн, навіть маючи вид 

на проживання в одній із країн – членів ЄС, не були правомочні вільно 

переселятися в інші країни Євросоюзу й займатися там трудовою або 

підприємницькою діяльністю. 

Часткове подолання вказаної дискримінації стало можливим 

завдяки законодавчим актам ЄС, прийнятим у 2003 р. Це Директива 

2003/109/ЄС про статус громадян третіх країн, які проживають на 

довготривалій основі від 25 листопада 2003 р. [77], що закріплює засади 

правового становища легальних іммігрантів, включаючи принцип 

рівності з європейськими громадянами (з деякими застереженнями), і 

Директива 2003/86/ЄС про право на сімейне возз’єднання від 22 вересня 

2003 р. [78], яка закладає підвалини для переїзду до ЄС членів сімей 

легальних іммігрантів, а також надає їм можливості займатись у країнах 

– членах Євросоюзу трудовою або іншою соціально-економічною 
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діяльністю. Обидва документи прийняті в рамках імміграційної політики 

ЄС. 

Взагалі трудове законодавство ЄС сфокусовано на впорядкуванні 

таких інститутів, як робочий час і час відпочинку, охорона праці, захист 

працівників у випадках зміни або банкрутства роботодавця чи 

скорочення штату, участь працівників в управлінні підприємством (так 

звана виробнича демократія).  

Обмеження часу роботи й визначення часу відпочинку. Право на 

відпочинок, як обмеження максимальної тривалості робочого часу й 

обов’язковість надання часу відпочинку (щоденного, щотижневого, 

щорічної оплачуваної відпустки) в загальному сенсі окреслено 

установчими документами ЄС, про що вже згадувалося раніше. 

Питання обмеження робочого часу й визначення часу відпочинку 

розкриваються Директивою 2003/88/ЄС від 4 листопада 2003 р. про 

деякі аспекти організації робочого часу. Відповідно до цього документа 

останнім вважається будь-який період часу, протягом якого працівник 

виконує роботу, знаходячись у розпорядженні роботодавця, здійснюючи 

діяльність або обов’язки згідно з національним законодавством або 

практикою. Часом відпочинку є будь-який період, не охоплений 

робочим часом. 

За Директивою 2003/88/ЄС на всій території ЄС: а) тривалість 

робочого часу не повинна перевищувати 48 годин, при цьому, окрім 

установлених 11 годин щоденного відпочинку, працівник протягом 7-

денного робочого тижня має право на 24 годин безперервного 

відпочинку; б) щоденний відпочинок має тривати не менше 11 годин, 

при цьому, якщо тривалість робочого дня перевищує 6 годин, 

працівникові надається перерва; в) тривалість відпочинку повинна 

складати не менше 4-х тижнів; г) нічним вважається час тривалістю не 

менше 7 годин, що визначається відповідно до національного 

законодавства й у будь-якому випадку охоплює період з опівночі до 5-ти 
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годин ранку; д) тривалість праці в нічний час не повинна перевищувати 

8 годин на добу. 

Крім того, існує Рекомендація 75/457/ЄЕС про введення 40-

годинного робочого тижня й 4-тижневої оплачуваної відпустки від 22 

липня 1975 р. [79], якою країнам – членам ЄС рекомендовано всіляко 

заохочувати закріплення цих норм у колективних договорах; якщо ж це 

через якісь умови зробити неможливо, – то в законах. Скорочення 

тривалості робочого тижня до 40 годин не повинно вести до зменшення 

заробітної плати. 

У багатьох країнах Європи ключові принципи щодо встановлення 

робочого часу й часу відпочинку закріплюються в конституціях і в 

подальшому конкретизуються у спеціальних законодавчих актах. Так, 

згідно з частинами 2 і 3 ст. 36 Конституції Італії максимальна тривалість 

робочого дня встановлюється законом, при цьому працівник має право 

на щотижневий відпочинок і на щорічну оплачувану відпустку, від яких 

він не може відмовитись [80]. У ст. 59 Конституції Португалії 

передбачено: право працівників на відпочинок, максимальне обмеження 

робочого дня, щотижневий відпочинок і чергові оплачувані відпустки 

[81]. У Франції питання часу відпочинку визначені главою 3 прийнятого 

у 2008 р. Трудового кодексу, який консолідував попереднє 

законодавство [82]. Федеральний закон Німеччини «Про відпустки» від 

8 січня 1963 р. проголошує право на щорічну оплачувану відпустку для 

всіх робітників і службовців, а також учнів виробничого навчання [83].  

Крім щорічних відпусток, законодавством і колективними 

договорами у країнах ЄС передбачено й інші відпустки, що 

використовуються з різною метою: народження дитини, вступ у шлюб, 

смерть члена сім’ї, навчальні відпустки і навіть додаткові відпустки для 

працівників, за які не платять. Специфічне завдання виконує 

неоплачувана відпустка для створення власного підприємства, 

закріплена законодавством Франції у 80-х роках ХХ ст. Вона надається 
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особам, які мають безперервний стаж роботи на цьому підприємстві не 

менше 3-х років. Тривалість додаткової відпустки у країнах ЄС 

становить один рік, виняток – 2 роки з правом одноразового її 

подовження. По її закінченні працівник має право претендувати на 

попередню або рівноцінну роботу без зниження заробітної плати. 

Метою таких відпусток є сприяння розвитку підприємництва, тобто 

створення малих і середніх підприємств, що відіграють важливу роль в 

економіці зарубіжних країн [84, с. 123-128]. 

Забезпечення охорони праці – один з найважливіших напрямків 

соціальної політики ЄС. У 70–80 роках ХХ ст. прийнято низку директив, 

що встановили загальні мінімальні вимоги захисту працівників на 

виробництві й в окремих галузях (в атомній, металургійній 

промисловості, на транспорті) від різних видів виробничих ризиків: 

рівня шуму на підприємствах, у кабінах транспортних засобів, хімічних і 

біологічних препаратів, що використовуються на виробництві, 

будівництві, з метою радіаційної безпеки тощо. 

Усі чинні й майбутні директиви, інші нормативні акти ЄС повинні 

відповідати вимогам Директиви 89/391/ЄЕС від 12 червня 1989 р. про 

вжиття заходів, що сприяють покращенню безпеки й гігієни праці 

працюючих на виробництві. Указаний документ містить загальні 

принципи, що належать до попередження виробничих ризиків, 

забезпечення безпеки й охорони здоров’я: 

– гарантування безпеки й гігієни праці працівників – обов’язок 

роботодавця; 

– виключення будь-якої участі трудящих у фінансуванні заходів, 

пов’язаних з їх безпекою, гігієною праці і здоров’ям; 

– створення роботодавцем відповідних служб для виконання робіт, 

пов’язаних із захистом і попередженням виробничих ризиків на 

підприємстві та/або в установі; 
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– обов’язок працівника піклуватися про безпеку і здоров’я як 

власне, так і інших осіб, на яких впливають його дії й помилки; 

– скасування або обмеження відповідальності роботодавця, якщо 

випадок зумовлений незвичайними й непередбачуваними обставинам, 

що вийшли з-під контролю, або виключними подіями, наслідків яких 

неможливо уникнути, незважаючи на вжиття всіх необхідних заходів. 

Питанням захисту працівників у випадку банкрутства роботодавця 

присвячено Директиву 2002/74/ЄС від 23 вересня 2002 р., якою 

вносяться зміни до Директиви 80/987/ЄС про зближення правових 

положень країн – членів Євросоюзу щодо захисту найманих працюючих 

у випадку неплатоспроможності їх роботодавця. За Директивою 

80/987/ЄС країни – члени ЄС зобов’язано створити органи гарантування 

виплат працівникам неплатоспроможних роботодавців; Директивою 

2002/74/ЄС – узагальнено практику діяльності таких установ і введено 

додаткові вимоги з метою більш адекватного захисту прав працівників. 

Відповідно до вказаної Директиви країни – члени ЄС не мають права 

виключати зі сфери своєї дії тих, які працюють за строковими 

трудовими договорами. Згідно з Директивою законодавство про 

діяльність гарантійних установ на випадок банкрутства не поширюється 

на домашніх працівників, які трудяться у приватних осіб, і на рибалок, 

які мають частку в бізнесі, в якому вони зайняті. Директива 2002/74/ЄС 

указує на необхідність прийняття країнами – членами Євросоюзу такого 

законодавства, де було б чітко встановлено, які саме установи 

відповідають за гарантійні платежі працюючим у випадку, коли коштів 

роботодавця не вистачає. Директива дозволяє цим країнам закріпити 

максимальний обсяг платежів, але при цьому рівень виплат повинен 

кореспондувати соціальній меті цього нормативного документа.  

Захистити права трудящих у випадку передання іншому 

власникові підприємства (або його частини) покликані положення 

Директиви 2001/23/ЄС від 12 березня 2001 р. про зближення законів 
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країн – членів Євросоюзу у сфері охорони прав працівників у випадку 

передання бізнесу, підприємств, частини бізнесу або підприємства. За 

вказаним документом: а) права й обов’язки роботодавця, що випливають 

із трудового договору або з трудових відносин, переходять до нового 

власника; б) після передання підприємства чи бізнесу (або їх частини) 

правонаступник продовжує дотримуватись умов колективної угоди до її 

розірвання або закінчення строку дії; в) передання бізнесу чи 

підприємства (або їх частини) не є підставою для звільнення 

працівників. Деякі норми Директива не поширює на випадки, коли 

звільнення викликані економічними, технічними чи організаційними 

причинами, що викликають необхідність зміни робочої сили, й коли 

стосовно правовласника бізнесу чи підприємства (або їх частини) 

розпочато процедуру банкрутства чи аналогічну процедуру 

неспроможності. 

Як уже згадувалося, Директива 98/59/ЄС від 20 липня 1998 р. про 

зближення законодавств держав-членів стосовно скорочення штату, 

покладає на роботодавця обов’язок своєчасно надавати працівникам 

відповідні консультації. Цією Директивою не забороняється 

роботодавцеві зменшувати чисельність персоналу, але нею вводиться 

цей процес у суворі процедурні рамки, що дозволяють якщо не 

уникнути, то значною мірою знизити негативні наслідки масових 

звільнень. За цією Директивою роботодавець зобов’язаний у письмовій 

формі повідомити про заплановане скорочення штату компетентний 

орган публічної влади. Таке скорочення не може бути проведено раніше, 

ніж через 30 днів після вказаного повідомлення. Компетентний орган 

влади використовує цей строк для пошуку й вирішення проблем, що 

можуть виникнути в результаті запланованого скорочення штатів. 

Одним з важливих напрямків розвитку трудового законодавства 

ЄС є застосування елементів виробничої демократії у функціонуванні 

транснаціональних підприємств та господарських об’єднань. Для 



86 

 

впровадження відповідних нормативних актів використовується досвід 

країн – членів ЄС. Найбільш розвинене законодавство з питань участі 

працівників в управлінні підприємством має Німеччина. 

Директива 94/45/ЄС від 22 вересня 1994 р. про заснування на 

підприємствах та групах підприємств, що діють у масштабах ЄС, 

європейського комітету підприємств або спеціальної процедури з метою 

інформування працюючих і проведення з ними консультацій, 

потенційно може охоплювати своєю дією всі великі юридичні особи, 

засновані відповідно до законодавства будь-якої з країн – членів 

Євросоюзу, якщо вони мають господарські підрозділи у 2-х або більше 

країнах ЄС. Це ж стосується й підприємств (бізнесів), що належать 

фізичним особам. Принципи, закладені в цій Директиві, пізніше було 

використано для розроблення аналогічних правил щодо організацій, які 

засновані на базі безпосередньо діючих законодавчих актів ЄС 

(регламентів) і можуть переміщувати свою юридичну адресу по всій 

території ЄС. 

У 2001 р. було видано Регламент 2157/2001 про статус 

Європейської компанії від 8 жовтня 2001 р. [85]. Пізніше було 

запроваджено Регламент 1435/2003 про статус європейського 

кооперативного товариства від 22 липня 2003 р. [86] і прийнято 

Директиву 2001/86/ЄС про доповнення статусу європейського 

акціонерного товариства правилами, що регулюють залучення 

працівників до управління від 8 жовтня 2001 р. [87] та Директиву 

2003/72/ЄС про доповнення статусу європейського кооперативного 

товариства правилами, що регулюють залучення працівників до 

управління від 22 липня 2003 р. [88]. 

Нормативне закріплення основних трудових прав ЄС у першу 

чергу виражено в Хартії основних прав ЄС. Наприклад, право на працю 

проголошено в п. 1 ст. 15 зазначеного нормативного акта. Право 

працівників на інформацію й консультації міститься у ст. 27 Хартії. 
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Воно має на увазі право працівників або їх представників бути 

обізнаними про справи підприємства, а також на відповідному рівні бути 

заслуханими адміністрацією при прийнятті рішень у випадках і на 

умовах, передбачених правом ЄС, національним правом і практикою, що 

склалася у країни-члена. Це право знайшло закріплення в Європейській 

соціальній хартії й Хартії ЄС про основні соціальні права працівників. 

Директивою 2002/14/ЄС від 23 березня 2002 р. [89] запроваджено 

загальні мінімальні вимоги для реалізації права працюючих ЄС на 

інформування та консультування. За вказаною Директивою 2002/14/ЄС 

працівникам (їх представникам) у встановленому порядку роботодавцем 

повинна надаватися інформація і провадитися консультації: (а) про 

майбутній розвиток підприємства (у найближчій та подальшій 

перспективі), (б) про перспективи зайнятості на підприємстві, (в) про 

рішення, що можуть призвести до суттєвих змін в організації праці або в 

договірних відносинах. Під інформацією маються відомості та дані, 

необхідні для ознайомлення та визначення їх предмету; консультаціями 

вважається обмін думками й встановлення діалогу між представниками 

працівників і роботодавців. 

Відповідно до Директиви 2001/23/ЄС від 12 березня 2001 р. про 

зближення законів країн-членів в галузі охорони прав працівників у 

випадку передання бізнесу, підприємств, частини бізнесу або 

підприємства [90] у разі передання іншому власнику підприємств, 

бізнесу (частини підприємства або бізнесу), обидві сторони (сторона, яка 

його передає, і сторона, яка його приймає) зобов’язуються своєчасно 

попередити своїх працівників або їх представників (тобто за 

Директивою – надати консультації), щодо дати і причини передання, 

правові, економічні й соціальні наслідки, будь-які інші зміни, які за 

наявності цієї процедури торкнуться працівників. 

Директива 89/391/ЄС від 12 липня 1989 р. про введення заходів, 

що сприяють покращенню безпеки та гігієни праці працівників на 
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виробництві [91] зобов’язує роботодавців провадити з працівниками 

та/або їх представниками консультації з усіх питань, пов’язаних з 

безпекою й гігієною праці. Відповідно до національного законодавства 

трудівники мають право в необхідний час отримувати такі консультації, 

зокрема, щодо будь-якого заходу, що може вплинути на безпеку й 

гігієну праці. 

Упорядкувати процес надання інформації і проведення 

консультацій на великих або транснаціональних підприємствах ЄС 

покликано Європейську виробничу раду, запроваджену Директивою 

94/45/ЄС від 22 вересня 1994 р. про заснування на підприємствах та 

групах підприємств, що діють в масштабах ЄС, європейського комітету 

підприємств або процедури з метою інформування працівників та 

проведення з ними консультацій [92]. 

За Директивою 98/59/ЄС від 20 липня 1998 р. про зближення 

законодавств країн-членів стосовно скорочення штатів [93], якщо 

роботодавець планує колективні звільнення, він повинен завчасно 

письмово повідомити працівників про звільнення, а також розпочати з 

ними консультації для забезпечення їх усією необхідною інформацією 

про причини звільнення, чисельність звільнених працівників, період, у 

який прогнозується проведення цієї процедури, критерії, за якими буде 

обрано працівників, які підлягають звільненню, та ін. 

Право працівників (їх представників) на ведення колективних 

переговорів та укладення колективних угод, а також на колективні 

трудові спори й на страйк гарантуються ст. 28 Хартії основних прав ЄС і 

додатково закріплені в Європейській соціальній хартії та Хартії ЄС про 

основні соціальні права працівників. 

Право на доступ до безкоштовних послуг із працевлаштування, 

якому кореспондує обов’язок країн – членів Євросоюзу щодо створення 

відповідних служб, закріплено у ст. 29 Хартії основних прав ЄС, ст. 1 ч. 

ІІ Європейської соціальної хартії, в п. 6 Хартії ЄС про основні соціальні 
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права працівників. Статтею 30 Хартії основних прав ЄС визначено право 

працівника на захист від незаконного звільнення відповідно до права ЄС 

і національного законодавства. Гарантії цього права визначено також 

Директивою 2001/23/ЄС від 12 березня 2001 р. і Директивою 80/987/ЄС 

про зближення правових положень держав-членів щодо захисту 

найманих працівників у випадку неплатоспроможності їх роботодавця з 

урахуванням Директиви 2002/74/ЄС від 23 вересня 2002 р. [94]. 

Право на роботу в умовах, що забезпечують охорону здоров’я 

працівника, його безпеку й повагу до гідності встановлено у ст. 31 

Хартії основних прав ЄС. Директива 89/391/ЄС від 12 червня 1989 р. 

вводить заходи, які сприяють поліпшенню безпеки й гігієни праці на 

виробництві. 

Право на відпочинок передбачає обмеження максимальної 

тривалості робочого часу, право на щоденний і щотижневий відпочинок, 

на щорічну оплачувану відпустку закріплено у ст. 31 Хартії основних 

прав ЄС, ст. 2 ч. ІІ Європейській соціальній хартії, в п. 8 Хартії ЄС про 

основні соціальні права працівників. Вказаним питанням присвячено 

також Директиву 2003/88/ЄС від 4 листопада 2003 р. [95]. 

Статтею 34 Хартії основних прав ЄС установлено право 

працівників на соціальне забезпечення й соціальний захист, зокрема, у 

випадку виробничих травм і втрати роботи. 

Декілька слів слід сказати про індивідуальний трудовий договір. 

Фактичне нормативне врегулювання цього правового документа 

належить до національного законодавства країн – членів ЄС. 

Індивідуальний трудовий договір регламентується правом, яке обирають 

його сторони, однак у будь-якому разі цей вибір не повинен погіршувати 

умови праці працівника або позбавляти його захисту, наданого нормами 

права ЄС. Якщо сторони цього договору не зробили такого, 

використовується право країни, в якій особа зазвичай виконує роботу. 

Якщо неможливо визначити країну, в якій виконується робота, договір 
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регулюється правом країни, де знаходиться установа, що найняла особу. 

Якщо з обставин справи випливає, що договір має більш тісні зв’язки з 

іншою країною, застосовується право останньої. Названі положення на 

рівні ЄС закріплено в Регламенті ЄС 593/2008 про право, що належить 

до застосування до договірних зобов’язань («Рим І») від 17 червня 2008 

р. [96]. 

Директива 91/533/ЄC від 14 жовтня 1991 р. про обов’язок 

роботодавця інформувати своїх працівників про умови, що 

застосовуються до трудового договору чи трудових відносин [97] 

зобов’язує підприємця інформувати прийнятих на роботу осіб про 

основні умови договору, включаючи такі, як найменування сторін, місце 

роботи, трудова функція (назва, категорія роботи або її короткий опис), 

дата початку роботи, її передбачувана тривалість (у випадку укладення 

строкового трудового договору), тривалість щорічної оплачуваної 

відпустки, строк попередження про звільнення, заробітна плата, 

тривалість робочого дня й робочого тижня та ін. 

Гнучкий підхід до регламентації цього питання створює широкий 

спектр варіацій індивідуального трудового договору в кожній окремій 

країні – члені ЄС. Наприклад, норвезьке законодавство визначає 

мінімум відомостей, які слід включати до будь-якого трудового 

договору, а саме: найменування сторін, місце роботи, трудова функція, 

дата початку роботи, тривалість роботи при укладені строкового 

трудового договору, тривалість щорічної оплачуваної відпустки, 

тривалість строку попередження про розірвання трудового договору 

сторонами, заробітна плата, в тому числі понадтарифні надбавки, 

заводські пенсії, нормальна тривалість робочого дня й робочого тижня, 

випробувальний термін. У Люксембурзі трудові договори повинні 

містити дані про трудову функцію працівника, тривалість робочого часу, 

заробітну плату, випробувальний термін, тривалість договору, якщо він 

укладений на певний термін, а також специфічні умови, внесені до 
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договору згідно з угодою сторін. Якщо працівник відмовляється 

оформлювати трудовий договір у письмовому виді, роботодавець вправі 

припинити трудові відносини без попередження й виплати будь-якої 

компенсації. 

Спеціального документа (сертифіката, трудового паспорту, 

трудової книжки), що підтверджує факт укладення трудового договору у 

країнах ЄС, як правило, не існує, що зумовлено, в першу чергу, 

поширенням у них письмової форми трудового договору. При цьому, до 

укладення договору працівник зобов’язаний пред’явити роботодавцеві 

імперативно визначені документи. Приміром, у Німеччині вони 

йменуються «трудові папери» і включать картку виплати внесків до 

фонду соціального страхування, картку виплати податків, довідку про 

стан здоров’я, іноді довідку про використання відпусток, диплом про 

освіту. Усі ці документи зберігаються протягом роботи в роботодавця. 

Треба особливо відмітити, що ненадання трудових паперів не 

відбивається на юридичній силі трудового договору. 

Можливість тимчасових і постійних змін умов трудового договору 

в європейських країнах укладаються в рамки директивної влади 

роботодавця, яка включає його право вдосконалювати організацію 

виробництва і, відповідно,  його правомочність вносити зміни до змісту 

трудових функцій та всіх інших суттєвих компонентів трудової 

діяльності. Отже, уклавши із працівником трудовий договір, 

роботодавець фактично у будь-який час має право змінити його суттєві 

умови. 

За загальним правилом, якщо переведення на іншу роботу не веде 

до скорочення заробітної плати й до змін суттєвих умов праці, таке 

переведення вважається застосуванням трудового договору й не 

потребує згоди працівника. Таки чином, зміни, пов’язані з реалізацією 

трудового договору, можливі без згоди працюючого. Зміни ж, 

рівнозначні новації трудового договору, такої згоди потребують. 
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Одностороння зміна роботодавцем суттєвих умов трудового 

договору надає працівникові право вимагати його розірвання й 

відшкодування збитків. У цьому випадку можливе припинення дії 

трудового договору й за ініціативою підприємця, якщо працівник 

відмовляється від продовження роботи за змінених умов. У більшості 

європейських країн суди вважають обґрунтованим переведення 

працівника на іншу роботу при суттєвих змінах умов праці, якщо це 

зумовлено вимогами виробництва. Якщо ж суд знаходить дії 

роботодавця необґрунтованими, трудівник може розраховувати на 

матеріальне відшкодування. 

Що стосується тимчасових переведень, то в більшості 

європейських країн вони допускаються лише за надзвичайних обставин і 

за умови, що неможливість проведення цієї процедури може завдати 

невиправної шкоди роботодавцеві. Це положення регламентується в 

законах або в колективних договорах. 

Підставами припинення трудового договору у трудовому праві 

країн Євросоюзу вважаються смерть працівника та інші обставини, що 

мають характер юридичних фактів, а саме: угода сторін, ініціатива 

однієї з них, ліквідація підприємства, закінчення строку договору, 

завершення виконання певної роботи, обставини, що мають характер 

непереборної сили, тобто надзвичайні й непередбачувані за певних умов 

обставини (форс-мажор). 

Цікаво окремо відзначити роль актів МОП у регламентації 

трудових відносин у ЄС. Так, ідеї їх узагальненого правового 

регулювання виникли ще в першій половині XIX ст., що пов’язують з 

іменами видатних людей того часу – Роберта Оуена (1771–1858 рр.), 

Чарльза Хіндлі (1796–1857 рр.), Даніеля Леграна (1783–1859 рр.). У 1818 

р. британець Р. Оуен звернувся до Конгресу Священного союзу, який 

проходив у м. Аахен, фактично закликавши до міжнародного 

співробітництва країн, наполягаючи на тому, що для подолання бідності 
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трудящих необхідно поєднати зусилля всіх «освічених монархів», і 

запропонував використати свій власний успішний досвід у створенні 

комун промислових працівників. Британський промисловець Ч. Хіндлі 

висунув ідею створення міжнародних трудових угод. Він був упевнений, 

що скорочення робочого часу можна легко компенсувати завдяки тим 

перевагам, які надає технічний прогрес, концентрація виробництва, 

досвід і майстерність працівників. Промисловець з Ельзасу Д. Легран у 

40-х роках XIX ст. звернувся до керівників різних країн з пропозицією 

укласти міжнародні угоди в царині праці. Саме він запропонував уряду 

Франції прийняти проект першого міжнародного фабричного закону. 

Міжнародні трудові стандарти для Д. Леграна були необхідною умовою 

забезпечення соціальної стабільності. Діяльність цих 

«першопроходьців» принесла свої результати: вже у другій половині 

XIX ст. у парламентах Німеччини і Франції було зроблено низку 

важливих офіційних пропозицій зі встановлення міжнародного 

регулювання трудових відносин. 

Першу міжурядову конференцію праці було організовано 

німецьким урядом у 1890 р. у Берліні, однак її проведення практично не 

дало ніякого результату, оскільки, як виявилося, країни – її учасники, не 

маючи досвіду проведення подібних заходів міжнародного 

нормотворчого процесу, не змогли укласти будь-яких міжнародних угод. 

Наступну – Паризьку конференцію з трудового права – було проведено 

лише у 1900 р. І хоча державні й неофіційні делегати Австрії, Бельгії, 

Мексики, Нідерландів, Росії, США, розглядаючи 4 питання (щодо 

робочого часу, роботи в нічний час, інспекції праці, створення 

організації для захисту працівників), не змогли дійти згоди по ключових 

питаннях, вони зробили важливий крок на шляху до міжнародного 

регулювання праці: створили Міжнародну асоціацію з правового захисту 

трудящих. Власне, початок міжнародному правовому регулюванню 

праці було покладено діяльністю цієї Асоціації, коли в 1904 р. була 
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прийнята франко-італійська конвенція, що забезпечувала рівні права 

національних та іноземних працівників на соціальне страхування. 

Пізніше – на Бернській конференції 1906 р. – було прийнято низку 

міжнародних багатосторонніх конвенцій, зокрема, «Про обмеження 

використання токсичного білого та жовтого фосфору при виробництві 

сірників», «Про заборону нічної праці жінок на всіх промислових 

підприємствах, де працюють більш ніж 10 робітників». Вони були 

ратифіковані декількома країнами, проте на практиці вони 

використовувалися, на жаль, рідко [13]. 

Результатом таких історичних передумов стало створення в 1919 

р. за Версальським мирним договором Міжнародної організації праці як 

підрозділу Ліги Націй. На той час необхідність створення МОП 

диктувалася підвищенням загрози соціальних хвилювань світового 

масштабу, зумовлених, з одного боку, складною долею працівників в 

економічно розвинених країнах, з другого – поширенням новаторських 

соціалістичних і комуністичних ідей, які в результаті революції в Росії в 

1917 р. зі сфери теоретичних пошуків перейшли у практичну площину, 

маючи до того радикальні перспективи розвитку. 

Початкові цілі МОП було доповнено й уточнено 

Філадельфійською декларацією (1944 р.). Ця Декларація про цілі й 

завдання МОП підтвердила основні принципи на яких ґрунтується 

діяльність МОП, у тому числі: (а) праця не є товаром; (б) свобода слова і 

профспілкової діяльності є необхідною умовою постійного прогресу; (в) 

бідність у будь-якому місці є погрозою для загального добробуту. Далі 

цей правовий документ обґрунтував основне положення Статуту МОП 

про те, що міцний мир може бути встановлено тільки на підставі 

соціальної справедливості, заявивши, що всі люди незалежно від раси, 

віри або статі мають право на матеріальний добробут і здійснювати свій 

духовний розвиток в умовах вільної гідності, економічної стабільності й 
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рівних можливостей. Досягнення таких умов повинно бути головною 

метою національної й міжнародної політики [98, с.69-72]. 

У 1946 р. з розформуванням Ліги Націй МОП стає першою 

спеціалізованою установою ООН. Основними методами, якими 

користується МОП, є: 

– розвиток соціального партнерства урядів, організацій 

працівників і підприємців (трипартизм); 

– розроблення і прийняття міжнародних трудових норм і контроль 

за їх реалізацією; 

– технічне співробітництво, що полягає в наданні допомоги 

країнам у вирішенні соціально-трудових проблем; 

– проведення досліджень та аналізу статистичного матеріалу з 

питань праці й соціальної сфери. 

Докладніше варто зупинитися на принципі трипартизму, що є 

основним у діяльності МОП. Відповідно до цього принципу 

обговорення і прийняття рішень за всіма напрямками діяльності МОП 

здійснюється у процесі рівноправної взаємодії 3-х сторін – 

представників урядів країн-членів, роботодавців і працівників. Такий 

підхід дозволяє максимально наблизитися до оптимальних рішень у 

питаннях, що становлять їх взаємний інтерес. 

До структури МОП входять нижченаведені організації, які 

розглянемо детальніше. 

Міжнародна конференція праці, як вищий орган МОП, 

проводиться щорічно, служить форумом для обговорення загальних 

проблем соціально-трудової сфери, затверджує бюджет і дворічні 

програми діяльності МОП, розглядає і приймає конвенції, рекомендації, 

що встановлюють міжнародні трудові норми. Конвенції в разі їх 

ратифікації накладають на країни зобов’язання втілювати їх положення 

в життя. Рекомендації служать керівництвом у галузях політики, 

законодавства і практичної діяльності. 
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Міжнародне бюро праці МОП формує собою секретаріат, 

дослідницький і видавничий її центр. Результати його діяльності 

виступають експертним фундаментом для прийняття рішень іншими 

органами цієї організації. 

Адміністративна рада МОП, що є її виконавчим органом, здійснює 

керівництво в період між конференціями, визначає їх розпорядок 

денний, планує завдання для Міжнародного бюро праці. 

Прийняття конвенцій і рекомендацій, контроль за їх застосуванням 

– головні напрямки діяльності МОП. За період свого існування (а саме, 

за 97 років) нею прийнято 189 конвенцій і 204 рекомендації, сукупність 

яких отримала неформальну назву «Міжнародний кодекс праці». 

Конвенції й рекомендації МОП охоплюють широкий спектр таких 

важливих питань, як основні права людини, зайнятість, соціальна 

політика, регулювання питань праці, колективні трудові відносини, 

умови праці, соціальне забезпечення, праця жінок, дітей і підлітків та 

інших окремих категорій працівників [98, с. 69-72]. 

Фундаментальними вважаються 8 конвенцій МОП, що присвячені 

основоположним принципам і правам у сфері праці: Конвенція № 87 

«Про свободу асоціації і захист права на організацію» 1948 р.; Конвенція 

№ 98 «Про застосування права на організацію та ведення колективних 

переговорів» 1949 р.; Конвенція № 29 «Про примусову чи обов’язкову 

працю» 1930 р.; Конвенція № 105 «Про скасування примусової праці» 

1957 р.; Конвенція № 111 «Про дискримінацію в галузі праці і занять» 

1958 р.; Конвенція № 100 «Про рівну винагороду чоловіків і жінок за 

працю рівної цінності» 1951 р.; Конвенція № 138 «Про мінімальний вік 

прийому на роботу» 1973 р.; Конвенція № 182 «Про заборону та негайні 

заходи щодо ліквідації найгірших форм дитячої праці про найгірші 

форми дитячої праці» 1999 р. Основний зміст механізмів контролю 

МОП за виконанням конвенцій і дотриманням рекомендацій, полягає в 

дослідженні обставин передбачуваних порушень трудових прав і 
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надання їм міжнародного розголосу у випадках сталого ігнорування 

зауважень МОП державою – її учасницею. Цей контроль здійснюється 

Комітетом експертів МОП по застосуванню конвенцій та рекомендацій 

цієї організації, Комітетом Адміністративної Ради по свободі об’єднань і 

Комітетом Конференції по застосуванню конвенцій і рекомендацій. 

Із прийняттям у 1998 р. Декларації МОП про основні принципи та 

права у світі праці фактично було прийнято рішення перетворити базові 

(основоположні) конвенції МОП на умови членства в цій організації. У 

зазначеній Декларації були закріплені 4 принципи формування системи 

міжнародних трудових стандартів, узагальнюючі основоположні права, 

а саме: (а) свобода об’єднань і право на ведення колективних 

переговорів, (б) викорінення всіх форм примусової праці, (в) заборона 

дитячої праці і (г) заборона дискримінації в соціально-трудових 

відносинах [99]. 

На сьогодні членами МОП є майже всі країни світу. Необхідність 

погодження інтересів як країн, так і їх представницьких організацій 

працівників та роботодавців, змушує МОП максимально підвищувати 

гнучкість міжнародних актів, що нею приймаються. Це здійснюється 2-

ма способами: по-перше, самі формулювання актів МОП робляться 

достатньо гнучкими й розпливчастими. Часто в них застосовуються 

фрази як-то: «наскільки це можливо», «якщо це не суперечить 

національній практиці», «країни повинні провадити політику, що 

націлена на…», тощо; по-друге, в її конвенції часто включаються 

спеціальні так звані «механізми гнучкості», що дозволяють країнам, які з 

економічних або політичних причин ще не готові прийняти на себе 

повний обсяг зобов’язань за тією чи іншою конвенцією, робити 

застереження і брати на себе лише частину зобов’язань за нею. Ці 

застереження можуть діяти протягом певного строку або бути 

безстроковими: таким чином, формальні юридичні обов’язки країн по 

цих конвенціях мінімізуються, що полегшує і прийняття самих актів, і їх 
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подальшу ратифікацію державами не тільки прямо закріплених у них 

формальних обов’язків, а й стандартів, що розширено трактуються 

контрольними органами МОП [43, с. 25]. 

Європейська соціальна модель з її акцентом на проблемах 

зайнятості, рівності, соціального захисту й соціального діалогу слушно 

перетинається з концепцією МОП у сфері гідної праці. Більше того, 

офіційний обмін посланнями між Генеральним директором МОП і 

Комісаром ЄС з питань зайнятості й соціальних справ у травні 2001 р. 

підсилив підвалини, раніше закладені для співпраці. Пізніше було 

прийнято спільне рішення щодо проведення (починаючи з 2002 р.) 

щорічних нарад представників МОП і ЄС на високому рівні. У 

результаті цього значно розширилися регулярні контакти, консультації й 

обмін досвідом між посадовими особами МОП та їх партнерами в ЄС. У 

липні 2003 р. на нараді високого рівня ЄС і МОП домовилися 

продовжувати розширення і зміцнення співпраці, в результаті чого через 

рік Генеральним директором МОП і комісарами ЄС з питань розвитку, 

гуманітарної допомоги, зайнятості й соціальних справ підписано угоду 

про стратегічне партнерство у зазначених сферах. МОП приєдналася 

також до Фінансової й адміністративної рамкової угоди ЄС/ООН 

(Financial and Administrative Framework Agreement), що всіляко заохочує 

їх співпрацю на оперативному рівні завдяки закріпленню узгоджених 

положень, які встановлюють порядок фінансування програм і проектів 

МОП. У контексті стратегічного партнерства визначено декілька 

перспективних галузей, як-от: а) сприяння основоположним трудовим 

нормам з особливим наголосом на освіті, дитячій праці й політиці, 

пов’язаній з торгівлею; б) корпоративна соціальна відповідальність та 

основоположні трудові норми; в) підтримка ініціатив у сфері 

соціального діалогу з урахуванням досвіду його ведення у 

франкомовних країнах Африки; г) стратегія в питаннях зайнятості для 

боротьби з бідністю; д) міграція й розвиток. 
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Вимоги МОП служать певним орієнтиром для нормотворчої 

діяльності ЄС, а зміст її конвенцій і рекомендацій та актів останнього 

багато в чому перетинаються. Приміром, у 1992 р. на Генеральній 

конференцій МОП було прийнято Конвенцію № 173 про захист вимог 

працівників у випадку неплатоспроможності роботодавця й 

Рекомендацію № 180 з того ж питання. Прийняття цих правових 

документів диктувалося також наміром посилити положення щодо цієї 

проблеми, що містяться в Конвенції МОП № 95 і Рекомендації № 85 про 

охорону заробітної плати 1949 р. У 1995 р. Рада ЄС затвердила 

Європейську угоду про процедуру неспроможності, засновану на 

документах МОП. Вона урівнює претензії фізичних і юридичних осіб 

усіх країн – членів Євросоюзу до підприємства-банкрута незалежно від 

того, в якій країні ЄС воно розташовано [100]. 

Іноді вимоги ЄС бувають більш жорсткими щодо роботодавців, 

органів зайнятості, органів соціальної політики порівняно з 

нормативними актами МОП. Так, Декларація МОП про основоположні 

принципи і права у сфері праці містить норми про необхідність надання 

представникам працівників інформації, необхідної для ведення 

колективних переговорів (п. 55 Декларації), а також посилання на 

Рекомендацію МОП № 129 про зв’язки між адміністрацією та 

працівниками на підприємстві від 1967 р. Однак у випадках, коли 

багатонаціональна корпорація заснована в одній з країн ЄС, а діє в 

іншій, стосовно неї повинні використовуватися більш жорсткі норми 

щодо інформування представників працівників, що діють в ЄС, 

установлені Директивою 94/45/ЄС про заснування на підприємствах та 

групах підприємств, що діють в масштабах ЄС, європейського комітету 

підприємств або процедури з метою інформування працівників та 

проведення з ними консультацій від 22 вересня 1994 р. та Директивою 

2002/14/ЄС про створення загальної основи для інформування та 

консультування працівників в ЄС від 23 березня 2002 р. [43, с. 107].  
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Аналіз судової практики ЄС дозволяє більш детально з’ясувати 

співвідношення положень МОП та актів ЄС. Зокрема, Суд ЄС у 

рішеннях по справах С-158/91 Levy [101] та С-13/93 Minne [102] визнав, 

що ст. 234 Договору про заснування ЄС (нині – ст. 351 Договору про 

функціонування ЄС) звільняє держави-члени від зобов'язання 

виконувати положення ст. 5 Директиви ЄС 76/207 про рівне ставлення, 

які, таким чином, не мають пріоритету стосовно положень внутрішнього 

права, ухвалених з метою імплементації Конвенції МОП 1948 р. Суд 

також зазначив, що інститути ЄС не повинні заважати виконанню 

державами-членами своїх зобов'язань за цією Конвенцією (справа С-

812/79 Attoney General v. Burgoa [103]). Аналогічним чином діяв Суд ЄС, 

коли йшлося про тлумачення положень установчого договору про 

заснування Європейського співтовариства, часто розглядаючи його 

відповідно до норм чинного міжнародного права. Зокрема, у справі С-

43/75 Defrenne v SABENA [104] Суд ЄС навів тлумачення закріпленому в 

ст. 141 Договору про заснування ЄС (зараз – ст. 157 Договору про 

функціонування ЄС) принципу рівної оплати для чоловіків і жінок за 

однакову роботу або роботу однакової вартості через посилання на 

Конвенцію № 10 МОП. Тим самим у цій справі Судом підтверджено, що 

ЄС поважає зобов'язання держав по міжнародних договорах [105]. 

В іншому випадку своєю компетентною думкою (2/91 від 19 

березня 1993 р. [106]) Суд ЄС кваліфікував положення ч. II Конвенції 

МОП № 170 як регулюючі відносини, що підпадають під дію положень 

Директиви ЄС, що встановила спільні правила, а тому ці положення 

можуть впливати на норми об'єднання. Суд дійшов висновку, що тим 

самим Співтовариство має виключну компетенцію в царині дії цієї 

частини Конвенції. Вважаємо, що цю ситуацію треба пояснити. 

Відповідно до положень ст. 114 Договору про функціонування ЄС, Рада 

може ухвалювати акти щодо гармонізації законодавства, що стосується 

захисту здоров'я, безпеки й охорони навколишнього середовища та 
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захисту споживачів. Проте у країн-членів залишаються повноваження на 

встановлення більш високих стандартів у цих сферах. У рішенні 2/91 

Суд ЄС торкався питання про дію Конвенції МОП, яка передбачала 

ухвалення заходів безпеки на хімічному виробництві. За ст. 19.8 

Установчого договору МОП прийняття конвенцій передбачає 

запровадження тільки мінімальних стандартів. Метою їх ухвалення не є 

вплив на національне законодавство, яке може запроваджувати більш 

високі стандарти. Суд ЄС розглянув положення Конвенції МОП і 

дійшов висновку, що сфера її дії співпадає зі сферою дії соціальних 

положень Договору про заснування ЄС. Згідно з положеннями ст. 137 

цього Договору (зараз – ст. 153 Договору про функціонування ЄС) Рада 

уповноважена за допомогою своїх директив висувати мінімальні вимоги 

до захисту здоров'я й безпеки працівників. Але їх прийняття не повинно 

заважати державам-членам підтримувати або запроваджувати більш 

суворі захисні заходи, що відповідають цьому договору. А тому Суд 

вважає, що положення Конвенції МОП № 170 стосовно захисту здоров'я 

й безпеки працівників не можуть впливати на правила, закріплені в 

актах, прийнятих згідно зі ст. 137 Договору про заснування ЄС (зараз – 

ст. 153 Договору про функціонування ЄС). А це означає, що держави – 

члени ЄС залишають за собою компетенцію щодо регулювання цієї 

сфери [107, с. 54-55]. 

Підсумовуючи викладене, зазначимо, що використання досвіду 

МОП, орієнтування на її вимоги стосовно впорядкування й 

удосконалення трудового законодавства співпадають з принциповими, 

основоположними цілями ЄС. Вимоги МОП запроваджуються як 

шляхом їх імплементації національним законодавством країн – членів 

ЄС через власні зобов’язання останніх як членів МОП, так і в глобальній 

загальноєвропейській площині через дієву й широку співпрацю ЄС і 

МОП з урахуванням принципів, на яких ґрунтується правова система 

ЄС. 
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2.2 Характеристика правового регулювання праці в окремих 

країнах Європейського Союзу 

 

З урахуванням еволюції правового регулювання трудових 

відносин в Україні та його пристосування до вимог сучасності в 

подальшому вбачається слушним провести в дослідженні порівняльний 

аналіз положень законодавства про працю повідних світових держав, що 

входять до складу ЄС. Як зазначав І.Я. Кисельов, аналіз зарубіжних 

систем правового регламентування праці дає значну перевагу – 

можливість розглядати власний національний досвід в аспекті 

міжнародного. Вивчаючи іноземні правові системи, часто відчуваємо, 

так би мовити, «культурний шок», коли розуміємо, що та чи інша 

проблема вирішується в іншій країні абсолютно інакше. І це примушує 

ще раз проаналізувати й оцінити цю проблему вітчизняного трудового 

права зовсім під іншим кутом зору, в новому аспекті, зі збагаченим 

розумінням її сутності [108, с. 3]. С.В. Венедіктов пише, що Україна є 

європейською державою, але не лише з огляду на її географічне 

розташування, а й за своєю суттю. Сьогодні в ній вже номінально 

сформовані й діють усі необхідні соціальні інститути, однак, безперечно, 

існує необхідність приведення їх функцій у відповідність із прийнятими 

світовими стандартами. Це є актуальним і для трудових правовідносин 

[25, с. 113]. 

Ключовою особливістю світових трудоправових систем, на думку 

М.Д. Бойко, слід назвати брак кодифікації трудового законодавства, що, 

у свою чергу, підсилює гнучкість і стабільність трудового права, його 

динамізм і реагування на потреби й вимоги виробництва, що відповідає 

інтересам економічної рентабельності, більшій ефективності 

підприємництва, але водночас послаблює захищеність найманих 

працівників, ускладнює сприйняття трудового законодавства, а також 

утруднює індивідуальним працівникам, необізнаним з тонкощами 
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юриспруденції, застосовувати трудові норми у власних інтересах і на 

свою користь [109, с. 50]. 

Серед країн – членів ЄС відразу ж хотілось би окремо відмітити 

Сполучене Королівство Великобританії й Північної Ірландії (далі – 

Великобританія). Указана держава не має єдиного систематизованого 

законодавчого акта у сфері праці, а в регулюванні трудових відносин у 

ній важливу роль відграє загальне право (Common Law) – єдина система 

прецедентів, що поширюється на всю територію країни. Як зазначає 

С.В. Венедіктов, унікальність системи правового впорядкування 

зазначених відносин у Великобританії полягає в різноманітті способів і 

джерел їх правової регламентації, серед яких сформовані прецедентним 

правом норми трудового права існують поряд з нормами Європейського 

Союзу та іншими міжнародними актами, імплементованими 

національним законодавством [25, с. 232]. 

На думку П.В. Клімова, в силу специфіки джерел правової системи 

Великобританії, в якій вагому роль відіграє судовий прецедент, 

характерною особливістю трудового договору в ній є постійне 

коригування трактування стандартних положень за допомогою судових 

рішень щодо певних справ. Раніше питання праці й найму повністю 

регламентувалися судовим правом. Лише з початку 70-х років ХХ ст. 

активно розвивається трудове законодавство шляхом правотворчої 

діяльності парламенту. Останні 2 десятиліття вирізняються активним 

впливом законотворчої діяльності Євросоюзу на трудове законодавство 

Великобританії. Відмінності у правових системах останньої й 

континентальних країн – членів ЄС часто виступають причиною 

розбіжностей у тлумаченні директив і положень ЄС. Європейський суд 

справедливості відіграє провідну роль у забезпеченні однакового 

трактування й застосування норм європейського законодавства. При 

цьому науковець зазначає, що сучасному трудовому праву цієї держави 
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притаманне різноманіття правових джерел, що іноді призводить до 

колізій їх норм [110, с. 11]. 

На сучасному етапі історії англійського права стало очевидним, 

що прецеденти не можуть швидко й радикально врегульовувати 

найрізноманітніші сфери суспільного життя, які ефективніше 

регламентуються більш динамічним за своєю суттю законодавством, 

тим паче, що з 60-х років ХХ ст. спостерігається відчутне ослаблення 

принципу прецеденту. У 1966 р. палата лордів особливою заявою 

оповістила про свій відхід від жорсткого принципу прецеденту, зокрема, 

в частині допустимості перегляду власних рішень. Правда, цим своїм 

новим правом палата лордів користується достатньо обережно, причому 

в основному в цивільних справах. У нинішній час в країні різко 

скорочується царина застосування судового прецеденту й суди в 

більшості випадків виносять рішення на підставі законодавства. Однак 

це не виключає використання судами в деяких галузях права (наприклад, 

у деліктному праві) посилань на прецеденти, в тому й числі, що сягають 

XVI–XVII ст. Кількість судових прецедентів, що додають неповторну 

своєрідність усій англійській правовій системі, в цілому, як і раніше, 

досить велика: їх число становить близько 800 тис. [111, с. 548]. 

Британська правова система ХХІ сторіччя являє собою гнучкий 

симбіоз в поєднанні прецедентного (Case Law) та писаного права (Statute 

Law) з врахуванням стандартів Європейського Союзу. Наведена 

диференціація пройшла досить вдале випробовування часом, історично 

довівши свою корисність. Так, у Великобританії прецедентне та писане 

право фактично доповнюють одне одного, дозволяючи постійно тримати 

правову систему країни «в тонусі» шляхом виявлення існуючих 

прогалин в законодавчому регулюванні суспільних відносин та 

подальшого їх вирішення, шляхом створення прецедентів. При цьому, 

будучи досить складним та розгалуженим, національне британське 

право в подальшому отримує своє вираження загальному праві (Common 
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Law), праві справедливості (Law of Equity), первинному (Primary 

Legislation) та вторинному (делегованому) законодавстві (Secondary 

Legislation) [112, с. 170-171]. 

Указуючи на особливість британського трудового права, І.Я. 

Кисельов підкреслював, що вона полягає в тому, що в результаті вікової 

боротьби робітничий клас домігся прийняття парламентом законодавчих 

актів, які скасували деякі положення загального права, в цілому ворожі 

працівникам. Наприклад, в результаті прийняття деяких законів сталася 

легалізація профспілок і страйків, скасовано або дещо обмежено 

застосування проти профспілок та їх діяльності доктрин загального 

права й судових прецедентів, спрямованих проти права на об'єднання й 

колективні дії [22, с. 45]. У сучасній англійській літературі з трудового 

права визнається, що законодавство про трудовий найом на початку ХХІ 

ст. відображає двохсотрічну історію прагматичних спроб збалансувати 

суперечливі інтереси роботодавців і працівників. Трудове законодавство 

впорядковує трудові відносини для досягнення 2-х основних цілей: (а) 

для забезпечення їх нормального функціонування поряд з іншими 

ринковими механізмами і (б) захист працівників від надмірної дії 

процесів економічної експлуатації. Завдання законодавства про працю 

не зводиться виключно до захисту прав та інтересів працівників. Перед 

ним поставлена складніша проблема: підтримати зростання добробуту 

суспільства й обмежити негативні наслідки впливу на працівників 

механізмів ринкової системи [113, c. 5]. 

Британські вчені С. Дікін і Д. Морріс, характеризуючи сучасну 

систему трудового права Великобританії, підкреслюють, що останньому 

певною мірою не вистачає автономії, самостійності у зв’язку з тим, що 

сфера дії доктрини загального права є надзвичайно широкою. При 

цьому, як вважають науковці, питання, повинна чи може автономна 

система трудового права бути захищеною від втручання загального 

права, є глобальним предметом спору, який у подальшому адресується 
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до тих, хто бажає радикально змінити існуючу систему права [30, c. 57, 

58].  

Загальне право застосовується у Великобританії на 2-х рівнях 

регулювання праці – індивідуальному й колективному. На першому 

рівні трудові відносини, за винятком відносин з певними державними 

службовцями, визначаються трудовим договором, укладання якого 

регулюється правилами, що випливають із загального права. При цьому, 

наявність такого договору є підставою для поширення на працівників 

переважної більшості гарантій у сфері праці, встановлених уже нормами 

законодавчих актів. Звертаючись до колективного рівня регламентації 

праці, зазначимо, що загальним правом функціонування профспілок та 

організація страйків у цій державі визнаються протиправними, тому як 

вихід з наведеного становища урядом прийнято низку спеціальних 

нормативних актів, присвячених зазначеним питанням. Останнє ще раз 

підтверджує той факт, що законодавство у Великобританії дуже багато 

років відігравало допоміжну роль. Історично склалося так, що для 

більшості працівників ключовим елементом захисту їх прав залишається 

колективно-договірне регулювання праці (collective bargaining). На 

законодавчому ж рівні визначалися лише ті аспекти регламентування 

праці, на які колективні договори не мають свого поширення, а саме: (а) 

захист трудової діяльності дітей і жінок, (б) здоров’я й безпека праці, (в) 

фіксація механізмів фінансової винагороди для особливо уразливих 

категорій працівників та деякі інші.  

Цікавим вбачається поділ джерел трудового права Великобританії 

на офіційні (легальні) й добровільні. Останні створюються сторонами 

шляхом укладення колективних договорів і закріплення в них правил 

внутрішнього трудового розпорядку (work rules). При цьому варто 

пам’ятати, що вказані джерела не треба вважати повністю 

протилежними, адже самовизначені норми дуже часто відіграють вагому 

роль у встановленні законних прав сторін. Їх значення відповідним 
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чином підкреслюється дослідником Хепплом, який зазначав, що 

взаємодія між автономними нормами й державним правом служить 

центральним аспектом будь-якого вчення про трудове право [30, с. 58].   

Колективний договір – своєрідне джерело британського трудового 

права зі своєю специфікою порівняно з трудовим правом інших країн. За 

своєю юридичною природою це свого роду джентльменська угода, що 

має моральну силу, проте не є юридичним контрактом. Примусове 

виконання таких договорів за допомогою звичайної судової процедури 

неможливе. Отже, колективні договори позбавлені правових санкцій. За 

юридичними характеристиками вони близькі до так званих резолюцій 

Уітлі – спільних органів працівників та адміністрації державної служби 

[109, c. 57]. Однак, слід зазначити, що на сьогодні у Великобританії 

спостерігається чітка тенденція до зменшення впливу колективно-

договірного регулювання праці. Наприклад, станом на 2012 р. 

колективними договорами охоплено лише 29 % робочої сили, при чому 

тільки 1 % складає приватний сектор економіки. 

Вплив колективних договорів на трудовий договір виражається в 

наступному: (а) працівники не отримають права безпосередньо з 

колективного договору. Сторонами договору є виключно роботодавець 

та профспілка, яка не діє в якості довіреної особи для своїх членів; (б) 

існує вірогідність, що колективний договір не претендує на те, щоб мати 

юридичну силу у відносинах між сторонами. Тим не менш, права та 

обов’язки, що містяться в колективному договорі, зобов’язують 

роботодавця та працівника на включення їх до змісту трудового 

договору; (в) включення до змісту договору може здійснюватися точно 

або побічно. Для того щоб установити який з них має місце, необхідно 

зосередити увагу на відносинах між роботодавцем та працівником, а не 

на відносинах роботодавця та профспілки; (г) не всі визначення, що 

містяться в колективному договорі, можуть бути включені до змісту 

трудового договору. Визначення повинні бути належними для взаємодії 
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з визначеннями трудового договору. Окремі визначення можуть бути 

практично непридатними в зв’язку з тим, що вони в певній мірі 

розпливчаті або амбіційні; (ґ) положення колективного договору можуть 

продовжувати діяти та зобов’язувати сторін трудового договору навіть у 

випадку коли колективний договір припинив свою дію, і навіть коли 

роботодавець відкликав його офіційне визнання з боку профспілки; (д) 

існує велика вірогідність, що сторони трудового договору будуть 

вважати, що положення колективного договору слід продовжувати 

використовувати навіть після того, як договір припинив свою дію, якщо 

внаслідок не здійснення цього, обов’язкових умов трудового договору 

може не бути взагалі [114, с. 92]. 

Ключовим британським законодавчим актом у сфері праці 

виступає Закон про права найманих працівників (Employment Rights Act 

1996), який фактично є спробою уряду якось узагальнити існуючі 

індивідуальні права в царині праці. До того ж окремо слід відмітити: 

Закон про захист від переслідувань на робочому місці (Protection From 

Harassment Act 1997); Закон про національний мінімальний розмір 

оплати праці (National Minimum Wage Act 1998); Закон про права в галузі 

найму (вирішення спорів) (Employment Rights (Disputes Resolution) Act 

1998); Закон про трудові відносини (The Employment Relations Act 1999). 

До специфічних джерел трудового права Великобританії належать 

кодекси практики, що розробляються державними органами. Такі 

кодифіковані акти містять низку важливих приписів і рекомендацій. 

Зміст таких кодексів ураховується судами й іншими державними 

органами при застосуванні норм права, хоча формально вони не є 

правовими документами і їх недотримання не тягне за собою яких-

небудь санкцій [25, c. 233]. На цей час діють кодекси практики, що 

регламентують пікетування, надання профспілкам інформації, 

необхідної для колективних переговорів, право представників 

профспілок використовувати робочий час для виконання їх обов'язків, 



109 

 

дисциплінарну практику і процедуру, заходи проти дискримінації за 

ознакою раси і статі, правила утворення комітетів з техніки безпеки й 

функції профспілкових інспекторів праці, порядок проведення 

голосування у зв'язку зі страйком тощо [22, c. 44]. 

Британське трудове право порівняно з трудовим правом України є 

більш суворішим до працівників, особливо в частині визначення 

соціальних прав останніх у сфері праці. За приклад можна навести 

правове регламентування тривалості робочого часу, яке у цій країні 

встановлено на офіційному (державному) рівні Правилами робочого 

часу (The Working Time Regulations 1998) [115] і складає: для осіб віком 

до 18 років – максимум 40 годин на тиждень, або 8 годин на добу; для 

працівників старше 18 років – 48 годин на тиждень.  

Формування ж моделі економічних гарантій прав працівників у 

Великобританії, навпаки, є одним з найоптимальніших у світі. 

Стосується це в першу чергу рівня оплати праці. Мінімальний розмір 

заробітної плати закріплено у спеціальному Законі про національний 

мінімальний розмір оплати праці (National Minimum Wage Act 1998) 

[116], згідно з яким мінімальна ставка зарплати залежить від віку 

трудівника. Її розмір переглядається кожного року Комісією з 

мінімальної оплати праці (Low Pay Commission). В 2016 році  мінімальна 

заробітна плата за годину праці складатиме для осіб: віком від 21 року – 

£ 6.70; віком 18–20 років – £ 5.30; віком до 18 років – £ 3.87; віком від 19 

років, при проходженні навчання на виробництві, – £ 3.30. 

Порядок укладення трудових договорів у Великобританії на 

нормативному рівні регулюється Законом про права найманих 

працівників [117], яким не передбачено обов’язкової письмової форми 

трудового договору. Відповідно до ст. 1.1 Закону про права найманих 

працівників після вступу працівника у трудові відносини роботодавець 

обов’язково повинен надати йому письмове підтвердження з 

відомостями про найом, в якому мають містися: відомості про 
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роботодавця і працівника, дата початку роботи працівника й дата 

початку його загального трудового стажу. Крім того, зазначене 

підтвердження також може містити й інші умови, як-от: (а) розмір 

заробітної плати, порядок її розрахунку й періодичність виплати; (б) 

будь-які строки й умови, що стосуються тривалості робочого часу; (в) 

повна інформація щодо надання оплачуваної відпустки, стосовно 

святкових і вихідних днів; (г) повна інформація про відпустку по 

непрацездатності, викликану хворобою або травмою, про можливості 

виплати допомоги у зв’язку з хворобою; (д) повна інформація щодо умов 

пенсійного забезпечення; (е) час для попереднього повідомлення 

роботодавця при припиненні дії трудового договору з ініціативи 

працівника та ін. 

Можна визначити наявність 4-х основних типів умов британського 

трудового договору. Це умови: (а) конкретно виражені, (б) що 

включаються до договору на підставі чинного законодавства, (в) 

можливі й (г) інкорпоровані. На переконання П. В. Клімова, принцип 

свободи договору, який є наріжним каменем договірного права Англії, 

також поширюється і на трудовий договір. Однак через наявність 

імперативних норм трудового законодавства і можливих умов сфера дії 

цього принципу в трудовому договорі обмежена. Характерною 

ймовірною умовою, властивою всім трудовим договорами, є умова про 

взаємну повагу й довіру між працівником і роботодавцем. Дана умова 

«кваліфікує» інші положення трудового договору, включаючи 

положення, виражені явним чином. Це означає, що сторона договору не 

повинна використовувати свої права за договором в порушення умови 

про взаємну повагу та довіру. Причому зазначена умова вважається 

суттєвою, порушення якої дає право постраждалій стороні розірвати 

трудовий договір і вимагати компенсації. Дії роботодавця, що 

порушують цю умову, будуть розцінюватися як звільнення працівника, 
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що дає останньому право вимагати захисту за законодавством про 

несправедливе звільнення [110, c. 12]. 

Приділення значної уваги в положеннях трудового договору 

відносинам взаємної поваги і довіри є яскравим прикладом еволюції 

британських трудових відносин в бік їх подальшої соціалізації. Дійсно, в 

дев’ятнадцятому сторіччі контроль розглядався як єдиний формуючий 

фактор. У ті часи в разі наявності укладеного трудового договору 

роботодавець міг сказати працівнику не тільки що робити, але і як це 

робити. В сучасних умовах застосування такого критерію є очевидно 

нереальним. Працівник може бути досвідченим і висококваліфікованим, 

таким, що пройшов професійну підготовку та є компетентним, 

відповідно роботодавець завчасно не здатен (так  само як, і не бажає) 

інструктувати працівника як робота повинна бути зроблена [114, c. 43]. 

Крім того, при укладенні і виконанні положень трудового 

договору особлива увага повинна приділятися питанням рівності 

працівників, протидії  домаганням та переслідуванням на робочому 

місці, а також запобіганню їх дискримінації: (а) прямої та не прямої 

(зумовленої віком, соціальним статусом, особистими якостями та ін.), 

(б) пов’язаною з сексуальною орієнтацією, (в) інвалідністю, (г) 

гендерним і материнським статусом. 

Стосується зазначене і питань рівної оплати праці для чоловіків та 

жінок. Адже на практиці зазвичай роботодавці встановлюють заробітну 

плату працівнику враховуючи тільки його індивідуальні та професійні 

особливості. При цьому довести, що інший працівник виконує 

аналогічні обов’язки на практиці дуже складно (виняток складає 

звичайна, некваліфікована праця). Як приклад в цьому випадку можна 

навести судову практику, а саме справу Macarthys Ltd v Smith відповідно 

до якої чоловік працевлаштувався комірником до складу з оплатою 

праці 60 фунтів на тиждень. Він звільнився, та чотири місяця пізніше на 

зазначену посаду була прийнята жінка  з оплатою праці 50 фунтів на 
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тиждень. Особа звернулась до суду з вимогою визначення їй 

аналогічної, порівняно з попереднім працівником заробітної плати. 

Зазначена заява національною судовою інстанцією була відхилена, 

однак врахована на міжнародному рівні. Суд Європейської спільноти 

визнав скаргу працівниці, вважаючи принцип рівної плати за рівну 

роботу виник з ситуації де жінка отримала меншу оплату праці ніж її 

попередник чоловічої статі, зазначивши, що вони обидва робили одну і 

ту ж в цілому аналогічну роботу [118; 119]. 

Статтею 13 Закону про права найманих працівників визначено, що 

роботодавець не має права робити відрахування з заробітної плати 

працівника за винятком, коли: (а) відрахування є необхідним або 

дозволене в силу закону та відповідних положень трудового договору, 

(б) працівник попередньо в письмовій формі надав свою згоду на 

проведення відрахувань. 

Законодавство про працю Великобританії передбачає, що 

трудовий договір може бути безстроковим і строковим. Якщо загальний 

час роботи за трудовим договором, укладеним з одним і тим же 

роботодавцем на місяць або менш тривалий строк, перевищить 3 місяці, 

строковий трудовий договір стає безстроковим.  

Безперечно, строкові трудові договори вже тривалий час доводять 

свою корисність в країнах з розвиненою економікою. Адже вони 

прийнятні як для роботодавця, надаючи йому можливість планувати 

заздалегідь порядок розподілу людських ресурсів, так і для працівника, 

фактично тримаючи його «в тонусі» стимулюючи для подальшого 

професійного розвитку. Не виключенням в цьому випадку є і британське 

законодавство, яке позитивно ставиться до строкових трудових 

договорів, враховуючи і обмежуючи при цьому можливі зловживання з 

боку роботодавців. Так, як приклад можна привести «правило чотирьох 

років» (коли строковий трудовий договір, що діє понад чотири роки, 
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автоматично прирівнюється до договору, укладеного на невизначений 

строк) [120, с. 31].  

Слід відзначити, що законодавство Великобританії не містить 

єдиного переліку підстав припинення трудових відносин. Але це не 

означає, що роботодавець може в будь-який час безпідставно розірвати 

трудовий договір з працівником. Так, як зазначає британський науковець 

Астра Емір, на цей час епоха коли керівництво мало право наймати та 

звільняти за бажанням вже зникла, можна стверджувати, що 

роботодавець має юридичний обов’язок відноситись до своїх 

працівників з належною увагою та повагою, дбайливо ставитись до їх 

потреб та проблем, співчувати їх труднощам. Більше не можливо 

розглядати працівника як споживане майно, або об’єкт без почуттів та 

емоцій [114, с. 269]. 

Зазвичай до підстав припинення трудових відносин відносять: 

закінчення обумовленого строку найму (при строковому договорі), 

ініціативу працівника або роботодавця, взаємну згоду сторін, скасування 

договору рішенням суду, смерть працівника. При цьому навіть саме 

поняття «припинення трудових правовідносин» розкривається тільки 

через систему судових прецедентів. У той же час офіційне право (Закон 

про права найманих працівників) країни містить у собі формальну 

дефініцію терміну «звільнення»: це припинення дії трудового договору з 

ініціативи роботодавця. 

У розглядуваній державі звільнення поділяється на справедливе й 

несправедливе. До першого належить звільнення працюючого з мотивів: 

(а) учинення ним серйозного дисциплінарного проступку, (б) 

невідповідності за станом здоров’я або кваліфікації, (в) протиправності 

трудової діяльності, (г) надлишку робочої сили та ін. Крім того, 

звільнення вважається справедливим, якщо роботодавцем дотримано 

порядок попередження працівника про його звільнення. Так, статтями 86 

і 87 Закону про права найманих працівників передбачено обов’язкове 
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попереднє повідомлення працівника про припинення дії безстрокового 

трудового договору, а саме: а) якщо стаж роботи працівника на цьому 

підприємстві складає від одного місяця до 2-х років, попередження про 

припинення трудового договору має бути зроблене роботодавцем не 

пізніше, ніж за один тиждень; б) якщо стаж роботи становить від 2-х до 

12 років – з розрахунку не менше одного тижня за кожен рік роботи;  в) 

якщо стаж роботи становить понад 12 років – не менше 12 тижнів. 

Звільнення з ініціативи працівника можливе за умови попереднього 

повідомлення роботодавця не менш ніж за 2 тижні. Цікаво, що до 

набрання чинності зазначеним законодавчим актом, якщо не було 

домовленості сторін про визначення періоду повідомлення про 

звільнення, таке питання вирішував суд, який у кожному конкретному 

випадку визначав його залежно від обставин і насамперед статусу 

працівника. При звільненні працівника у зв’язку з учиненням ним 

грубого проступку повідомлення не застосовується. 

При звільненні працівника без поважних причин (без дотримання 

принципу розумності й обґрунтованості) воно автоматично 

вважатиметься несправедливим. Як приклади несправедливого 

звільнення можна навести припинення з працівником трудових відносин 

з мотивів: а) досягнення пенсійного віку, вагітність працівниці або 

перебування в соціальній відпустці; б) участь у діяльності профспілок 

або у страйках; в) запобігання можливого розголошення інформації; г) 

вчинення впливу при проведенні колективних переговорів; г) 

спонукання працювати поза штатом або певний проміжок часу. При 

цьому трудівник є захищеним від несправедливого звільнення, тільки 

якщо він пропрацював у роботодавця безперервно понад два роки.  

При припиненні трудових відносин у Великобританії також 

зустрічається термін «неправомірне звільнення», який не є тотожним 

несправедливому звільненню. Так, якщо працівника звільняють за 

обґрунтованих підстав, але без дотримання процедури звільнення, 
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останнє вважатиметься неправомірним. При цьому існують випадки, 

коли звільнення об’єднує ці два поняття: наприклад, коли роботодавець 

без застосування встановленого порядку притягнення до дисциплінарної 

відповідальності звільняє працівника за скоєння грубого 

дисциплінарного проступку, якого фактично працівник не вчиняв. У 

такому випадку звільнення вважається і несправедливим, і 

неправомірним. 

Крім того, статтею 95 Закону про права найманих працівників 

закріплена така категорія як конструктивне звільнення (constructive 

dismissal) – вимушене «за власним бажанням» розірвання трудового 

договору працівником. Таке припинення особою трудових відносин в 

першу чергу зумовлене умисним створенням роботодавцем ворожого до 

неї виробничого середовища, що може виражатися у: знущанні та усних 

образах; відстороненні від роботи без виплати заробітної плати; 

ігноруванні заяв або звернень; примушенні до невигідної зміни умов 

трудового договору та ін. При розгляді спорів щодо конструктивного 

звільнення застосовуються наслідки, притаманні несправедливому 

звільненню. 

Порядок урегулювання трудових спорів встановлюється Законом 

про права у сферах найму (вирішення спорів) 1998 р., за яким трудові 

спори у Великобританії вирішуються через систему трудових 

трибуналів. Такі трибунали складаються з Трудового судді і 2-х 

трудових представників, які мають відповідний досвід у діяльності 

профспілок або у сфері найму. При цьому скарги про незаконне 

звільнення працівників на цей час розглядаються Трудовим суддею 

самостійно. Сторони мають право звернутися до Трудового трибуналу 

впродовж 3-х місяців з моменту звільнення, а той зобов’язаний 

розв’язати спір протягом 6-ти місяців. 

Незважаючи на те, що діяльність трибуналів безпосередньо 

пов'язана зі здійсненням правосуддя, до системи судів вони не входять і 
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є органами влади адміністративної, а не судової. Рішення Трудового 

трибуналу повинні виконуватися сторонами безумовно. Якщо сторона, 

що програла, відмовляється його виконувати, інша сторона вправі 

звернутися до окружного суду за виконавчим листом. Рішення 

Трудового трибуналу можуть бути оскаржені до Апеляційного 

Трудового трибуналу, який розглядає скаргу впродовж 9–12 місяців. 

Крім того, сторони трудових правовідносин не позбавлені права 

звернення до судів загальної юрисдикції, з метою вирішення спору, що 

виник між ними. 

З погляду М. Л. Лютова, у Великобританії прийнято вважати, що 

лише частина трудових спорів може бути вирішена за допомогою 

класичної судової системи. Якщо виникають питання про виконання 

положень трудового договору, про компенсацію шкоди, заподіяної 

працівникові або про тлумачення законодавчих норм, з розв’язанням 

таких спорів справляються суди загальної юрисдикції і трудові 

трибунали. Однак переважна частина трудових спорів пов’язана з 

питаннями традицій, сумлінного поводження сторін трудових відносин, 

неформальними домовленостями. Особливу актуальність це набуває у 

зв’язку з тим, що в цій країні колективні договори мають характер 

джентльменської угоди між сторонами, яка юридичної сили не має [121, 

c. 96]. Зазначене зумовлює поширення в останні десятиріччя 

альтернативних форм розв’язання як індивідуальних, так і колективних 

трудових спорів. 

Вищезазначене дозволяє підсумувати, що на цей час у 

Великобританії спостерігається стійка тенденція посилення впливу 

законодавства на регламентування ключових елементів трудових 

відносин поступового відходу від традиційного для цієї держави 

загального права. Зумовлено це в першу чергу специфікою галузі 

трудового права, існування якої є неможливим без наявності 

імперативних норм, спрямованих на захист основних прав і свобод у 
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сфері праці. Крім того, перебування Великобританії у складі ЄС 

обумовлює поширення на неї трудоправових норм, прийнятих у рамках 

цього об’єднання держав. 

Розкриваючи специфіку трудового права Французької Республіки, 

передусім зазначимо, що головною його особливістю виступає наявність 

кодифікованого акта у сфері праці – Code du travail, що для більшості 

країн Західної Європи є рідкістю. Як наголошує Г. В. Шонія, цій державі 

Європи притаманний високий рівень розвитку соціального і трудового 

законодавства, вона має багатий накопичений досвід і правову систему 

трудового права. Франція – одна з найвпливовіших держав ЄС, де 

розвиток законодавства про працю вирізняється певною особливістю. 

Трудове право в ній ґрунтується на різних джерелах: це державні 

стандарти, міжнародні конвенції, національне законодавство, колективні 

договори, локальні нормативні акти і прецедент [122, с. 4]. Тому 

дослідження й узагальнення нормативно-правової бази, присвяченої 

регулюванню трудових відносин у Франції, безперечно, буде дуже 

корисним для подальшого розвитку й реформування національного 

законодавства України у сфері праці. 

Звернімося до історичних витоків формування трудового права у 

Франції. На відміну від цивільного й торгового права, робоче 

законодавство в цій державі не мало глибоких історичних коренів, 

навпаки, перші акти французької революції мали скоріше яскраво 

виражений антиробочий характер. Прийнятий у 1791 р. закон Ле 

Шапельє був спрямований на боротьбу не стільки з корпораціями 

середньовічного типу, скільки з об'єднаннями робітників. Він забороняв 

союзи робітників однієї й тієї ж професії, оголошував незаконними 

страйки і навіть збори робітників з метою обговорення умов праці [31, с. 

641]. Сформований у 1804 р. Французький Цивільний кодекс (Кодекс 

Наполеона) включав у себе не тільки норми цивільного, сімейного і 

процесуального права, а й частково трудового. Однак, фактично, 
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виникнення й формування трудового права, як окремої галузі 

французької правової системи, сягає початку ХХ ст., коли в 1910 р.  в 

цій  державі було запроваджено Трудовий кодекс. До речі, перший у 

світі акт кодифікованого законодавства про працю. 

Цікаво, що чинна Конституція Франції 1958 р. [123] не містить 

конкретних положень, присвячених трудовому праву. Натомість, згідно 

з її Преамбулою французький народ урочисто проголошує свою 

прихильність правам людини і принципам національного суверенітету, 

як вони були встановлені Декларацією 1789 р., підтвердженою і 

доповненою Преамбулою Конституції 1946 р., а також правам та 

обов'язкам, визначеним у Хартії навколишнього середовища 2004 р. 

Нагадаймо, що саме ця Преамбула окреслювала досить широке коло 

прав у сфері праці, серед яких слід назвати: (а) рівність прав чоловіків і 

жінок у всіх суспільних сферах, (б) право на працю й отримання роботи, 

(в) заборону дискримінації у сфері праці й зайнятості у зв’язку з 

походженням або переконаннями, (г) право на захист своїх прав та 

інтересів через профспілку і право вступу до будь-якої профспілки на 

власний розсуд, (д) право на страйк, (е) право на колективні переговори 

й на управління підприємством [124].  

Аналізуючи положення Конституцій Франції 1946 й 1958 років, 

Г. В. Шонія зазначає, що трудове законодавство цієї країни не тільки 

сприяло поліпшенню соціально-економічного становища французьких 

громадян у роки Четвертої республіки, а й стало підґрунтям подальшої 

демократизації соціального законодавства, що відбувалася вже після 

1958 р. Дію Преамбули Конституції 1946 р., що проголосила 

найважливіші права громадян у соціальній сфері, було підтверджено 

Конституцією 1958 р. Отримало вдосконалення законодавство про 

мінімальний розмір оплати праці, про робочий час і час відпочинку, про 

участь працівників в управлінні підприємством та ін. Законодавство про 

соціальний захист у роки П'ятої республіки зазнало значних змін, 
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спрямованих у тому числі й на зниження рівня соціальних гарантій, 

насамперед у зв'язку з уповільненням економічного зростання і 

старінням нації. Проте нормативні акти, прийняті в 44–58 роках 

залишаються правовими підвалинами французької системи соціального 

захисту й до нинішнього часу [122, с. 12]. 

Згідно зі ст. 34 Конституції Франції 1958 р. виключно законами 

визначаються фундаментальні принципи права трудового, 

профспілкового й соціального забезпечення, а питання, що не 

підпадають під сферу законодавчого регулювання праці, вирішуються в 

регламентарному й адміністративному порядку. У зв’язку із цим значне 

місце у трудовому законодавстві Франції займають підзаконні акти – 

постанови уряду, міністрів і префектів. Крім того, у ст. 55 Конституції 

окреслено роль міжнародних конвенцій як джерел трудового права, а за 

міжнародними договорами визнано їх пріоритет перед внутрішніми 

законами, якщо ці договори належним чином ратифіковані й 

застосовуються іншою стороною [123].  

Специфіка системи джерел трудового права Франції полягає у 

тому, що, крім наявності в ній кодифікованого акта у сфері праці – Code 

du travail (далі – ТК Франції) [125], її характеризують численні закони, 

присвячені правовому регулюванню трудових відносин. При цьому, за 

своєю юридичною конструкцією ці закони не працюють самостійно, а 

спрямовані виключно на внесення змін і доповнень до положень 

чинного ТК Франції. За приклад можна навести закон «Про оплату 

праці» від 3 грудня 2008 р. [126], яким закріплено порядок надання 

працюючим податкових пільг, конкретизовано процедуру розроблення 

експертами розміру мінімальної заробітної плати за участю 

Національної комісії з колективних переговорів та уряду. 

Неоднозначним і погіршуючим становище працівників є закон «Про 

соціальну демократію та реформу робочого часу» від 20 серпня 2008 р. 
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[127], який надає право роботодавцям збільшувати кількість робочих 

годин у зв’язку з економічною необхідністю.  

У Франції окрему роль як додаткові джерела трудового права 

відіграють підзаконні нормативно-правові акти, зокрема, декрети 

міністра праці (соціальних справ), які пов'язані з реалізацією політики 

соціального діалогу, розробленням стратегії подальшого реформування 

законодавства про працю, визначенням нормативів з охорони праці та ін. 

Крім того, одним із джерел трудового права у Франції виступає також 

звичай (фр. – usage), можливість застосування якого допускається не 

тільки законодавством, а й судовою практикою. Остання дозволяє 

використання звичаїв, що суперечать імперативним нормам права 

Франції. Так, закон відсилає до звичаю у випадках установлення строку 

попередження про звільнення. Також застосовується звичай і у разі 

наявності прогалин у трудовому праві, приміром, при необхідності 

встановлення строку при прийомі на роботу [122, с. 17]. 

Звертаючись безпосередньо до ТК Франції, варто відзначити, що, 

починаючи з 1910 р., кодифікація трудового законодавства зазнала в 

зазначеній країні суттєвої еволюції. Розкриваючи процес створення 

цього Кодексу, І. Я. Кисельов наголошував, що термін «кодекс» у 

даному випадку не є точним. Це не кодифікація у традиційному її 

розумінні, а скоріше інкорпорація й часткова консолідація 

законодавства, яке не зазнавало будь-яких істотних змін чи переробки. У 

Франції було здійснено лише збирання, компіляцію і групування 

нормативного матеріалу розсіяного за певною системою по численних 

правових актах [22, с. 38]. Інакше кажучи, зазначений нормативно-

правовий акт був сформований не шляхом кодифікації, а виключно 

завдяки систематизації всіх ключових законодавчих актів про працю, 

що, до речі, є притаманним для подальших його інтерпретацій у 1973 і 

2008 роках. 
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Незважаючи на те, що ТК Франції 1973 р. мав загально-

нормативний характер, у ньому містився спеціальний розділ, що 

встановлював особливі умови праці залежно від галузі та професії. Так, 

виділяються норми, що стосуються праці шахтарів, моряків торгового 

флоту, торгових агентів, акторів, домашніх працівників. На працівників 

приватних і державних підприємств за загальним правилом 

поширювалися одні й ті ж норми трудового права. Це не виключає і 

спеціальних норм, які встановлюються для регулювання праці на 

націоналізованих підприємствах [31, с. 643, 644]. 

Ключовим недоліком ТК 1973 р. була його громіздкість, що 

виражалось у складності його усвідомлення більшістю звичайних 

працівників. У зв’язку із цим було розроблено новий Трудовий кодекс, 

який діє в країні починаючи з 1 травня 2008 р. Разом із тим цей Кодекс 

зустрів різку критику з боку ВКТ (Асоціації із захисту соціальних, 

економічних і професійних інтересів), органів судової влади й SNUTEF 

(об'єднання інспекторів), які вважають, що цей кодифікований новий 

закон більш складний, надає суддям велике поле для прийняття 

різноманітних рішень і стурбовані відмовою від складів для простого 

імперативу, крім того, деякі статті закону можливо змінити простими 

указами. Також новий ТК містить більшу кількість статей порівняно з 

попереднім (понад 3500 проти 1891), а їх нумерація збільшилася аж до 

4-х цифр [122, с. 16, 17]. 

За положеннями статей L1111-1–L1111-3 ТК Франції до сфери 

його регулювання належать відносини: трудові (індивідуальні й 

колективні), з професійної підготовки, зайнятості і працевлаштування, 

процедурні і процесуальні [125]. За структурою Кодекс складається з 8-

ми частин. Перша присвячена індивідуальним трудовим відносинам і 

включає: порядок їх виникнення і припинення, види договорів та їх 

форму, зміст цих відносин, положення про врегулювання спорів і про 

промисловий трибунал. У другій частині впорядковані відносини 
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соціального партнерства: повноваження профспілок у сфері трудових 

відносин, укладання колективних договорів та їх види, врегулювання 

колективних спорів. Третя включає в себе положення, що стосуються 

робочого часу й оплати праці працівників. Четверта регламентує 

питання здоров’я й безпеки на виробництві. У п'ятій частині 

розглядаються питання зайнятості і працевлаштування. Шоста 

присвячена правовому регулюванню відносин професійного навчання й 

підвищення кваліфікації. У сьомій частині диференціюється правове 

регулювання праці окремих категорій працівників – журналістів, 

технічних працівників, надомників, домашніх працівників, 

представників шоу-бізнесу та ін. Восьма містить врегульовані відносини 

контролю у сфері дотримання законодавства про працю. 

Незважаючи на достатньо глибоку деталізацію трудових відносин 

й давню історію їх кодифікованого правового регулювання, ТК Франції 

є далеким від ідеалу. Зумовлено це в першу чергу громіздкою правовою 

конструкцією цього нормативно-правового акта, яка незважаючи на 

численні спроби покращення його правового застосування, залишилась 

у нього від попередніх кодексів (1910 й 1973 років). До того ж гонитва 

за гнучкістю й мобільністю регулювання трудових відносин, зумовлена 

бажанням подолати наслідки останніх економічних криз, також 

негативно позначилася на правовому становищі працівників. Наслідками 

такого антитрудового положення є: домінування строкових трудових 

договорів, відходження від принципу in favorem з економічних мотивів, 

перевищення нормативів робочого часу та ін. Усе це позначилося на 

ролі трудового права як самостійної галузі права і сприяло активному 

вторгненню у сферу праці норм і конструкцій інших правових галузей, в 

першу чергу цивільного. Останньому сприяють навіть положення 

самого ТК Франції, згідно зі ст. L1221-1 якого «трудовий договір 

підлягає регулюванню правилами загального права» [125]. 
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Вбачається, що існуючий нормотворчий досвід правової 

регламентації трудових відносин у Франції повинен обов’язково бути 

врахованим в Україні при запровадженні новітнього кодифікованого 

акта в цій царині. Майбутній Трудовий кодекс України не повинен бути 

перевантаженим нормами (що, нажаль, для існуючих його проектів дуже 

характерно), а має містити правову конструкцію, доступну для 

розуміння широким колом працівників. 

Слід відмітити, що ТК Франції не включає окремої глави, 

присвяченої правовому регламентуванню трудових договорів. Натомість 

зазначена категорія фактично проходить червоною ниткою крізь усі 

положення цього Кодексу. Крім того, відповідно до ст. L1221-1 ТК 

Франції трудовий договір підлягає також регулюванню і правилам 

загального (цивільного) права за браком спеціальної регламентації в 

законодавстві про працю. Наведене вкотре підтверджує віднесення 

трудового права Франції до загальноєвропейської концепції 

приватноправового регулювання трудових відносин. 

У ТК Франції вирізняються 2 типи трудових договорів – 

безстроковий трудовий договір – Contrat à Durée Indéterminée (CDI) і 

трудовий договір, укладений на визначений строк – Contrat à Durée 

Déterminée (CDD). Як окремі підвиди останнього можна виділити також 

трудовий договір: (а) часткової зайнятості – Contrat de Travail à Temps 

Partiel, (б) сприяння поновленню зайнятості – Contrat Initiative-Emploi 

Rénové, (в) агентський – Contrat de Travail Temporaire ou d’Intérim, (г) 

для осіб, які досягли віку 57 років і шукають роботу понад 3-х місяців – 

Contrat de Travail CDD Senior, (д) для осіб віком 16–25 років щодо їх 

працевлаштування в майбутньому – Emploi d'Avenir.  

Г. В. Шонія, досліджуючи французьке трудове законодавство, 

підкреслює, що правове регламентування трудових відносин в ньому 

характеризується значною диференціацією, що враховує різноманіття і 

специфіку праці різних категорій працівників та форм їх зайнятості. У 
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зв'язку із цим установлюється велика кількість різновидів трудового 

договору, як-от: з позиковими працівниками, з певним терміном дії, з 

торговими агентами, професійними спортсменами, надомниками, 

домашніми працівниками, договір морського найму, виробничого 

навчання та ін. Отже, французьке законодавство стимулює використання 

строкових трудових договорів як засіб боротьби з безробіттям [122, с. 

26]. 

Згідно з ТК Франції строкові трудові договори укладаються, 

тільки коли робота фактично не може бути безстроковою. Вони 

укладаються на відповідний строк у випадках: (а) заміни тимчасово 

відсутнього працівника (у зв’язку з його хворобою, вагітністю 

працівниці й пологами, щорічною відпусткою, батьківською відпусткою, 

навчанням тощо); (б) професійного навчання трудівника; (в) 

нетривалого збільшення господарської активності роботодавця 

(наприклад, під час новорічних і різдвяних свят); (г) сезонного найму на 

роботу; (д) перепрофілювання господарської діяльності роботодавця; (е) 

забезпечення тимчасової зайнятості безробітних та ін.  

Строкові трудові договори не можуть мати місця, якщо діяльність 

майбутнього працівника пов’язана із джерелами підвищеної небезпеки. 

Такий договір обов’язково повинен містити такі умови: а) дату початку 

й дату закінчення договору або його мінімальну тривалість (якщо він не 

містить точних дат); б) дані працівника, який потребує тимчасової 

заміни (забороняється укладати строковий трудовий договір з метою 

заміни відразу декількох працівників, навіть якщо їх відсутність є 

послідовною); (в) його посаду й заробітну плату; (г) за наявності 

укладеного колективного договору – посилання на такий договір. 

Загальна тривалість строкового трудового договору не може 

перевищувати півтора роки, хоча існують і винятки, наприклад, коли 

договір виконується закордоном його строк збільшується до 24 місяців 

(ст. L1242-8 ТК Франції). З огляду на зміст ст. L1243-13 кодексу 
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розглядуваний договір може бути продовжений один раз на строк, що не 

перевищує максимально можливий для таких договорів. Перевищення 

перетворює його на договір, що укладається на невизначений строк. 

За ст. L1221-1 ТК Франції трудовий договір укладається у 

письмовій формі французькою мовою. За наявності в ньому іноземної 

термінології обов’язковим є її переклад французькою. У цьому випадку 

для строкових трудових договорів існує цікава особливість: коли 

роботодавець упродовж 2-х днів не надасть працівникові примірник 

укладеного трудового договору, він автоматично перетворюється на 

безстроковий. Французька мова є обов’язковою, навіть якщо працівник і 

роботодавець є носіями іншої мови. На прохання іноземного трудівника 

текст такого договору може бути дубльований зрозумілою йому мовою, 

проте при виникненні розбіжностей перевага залишається за 

французьким текстом.  

При укладенні трудового договору може встановлюватися 

випробувальний термін: для робітників і службовців – не більше 2-х 

місяців; для технічних фахівців – не більше 3-х місяців; для керівників – 

не більше 4-х місяців. Для строкових трудових договорів 

випробувальний термін не може перевищувати 2-х тижнів, якщо договір 

укладено на строк до 6-ти місяців, і один місяць – в усіх інших випадках. 

ТК Франції не містить чіткого переліку обов’язкових умов 

трудового договору. Аналізуючи це питання, Г. В. Шонія називає 

відмінною особливістю французької системи трудового законодавства 

те, що воно не містить у собі вичерпного переліку суттєвих умов 

трудового договору (статті L1221-1–L1221-5 ТК Франції), під якими 

розуміються ті, що включаються в цей правочин, у тому числі й за 

угодою сторін. До істотних умов трудового договору прийнято 

відносити: (а) професійну кваліфікацію, (б) положення про заробітну 

плату, (в) інформацію про посади й характер передбачуваної роботи і 

про дату її початку, (г) про термін дії договору, (д) про застосовувані на 
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підприємстві колективні угоди й локальні документи, а також (е) про 

найменування і місцезнаходження роботодавця [122, с. 21]. 

Заробітна плата виплачується у грошовій формі, чеком або 

переказом на банківський чи поштовий рахунок. У загальному випадку 

заробітна плата виплачується щомісячно не менше 2-х разів на місяць з 

інтервалом не більше 16 днів (статті L3241-1; L3242-1–L3242-4 ТК 

Франції). У Франції існує інститут мінімальної заробітної плати, яка в 

2016 р. складатиме 9,67 євро за годину або 1466,62 євро на місяць. 

Починаючи з 1 липня 2002 р. максимальний час роботи у Франції 

не може перевищувати 35 годин на тиждень. При цьому робочий день не 

може бути більше 10 годин (колективним договором указаний норматив 

може бути збільшено до 12 годин). Тривалість безперервної роботи не 

перевищує 4,5 годин, а перерва має бути не меншою 20 хвилин. 

Ненормований робочий час встановлюється колективними договорами, 

а за їх відсутності він не повинен перевищувати 220 годин на рік. За 

ненормовану працю передбачено додаткову плату в розмірі 25 % 

заробітної платні, якщо тривалість такої праці не перевищує 8 годин і 50 

% – якщо її тривалість становить понад 8 годин. 

Трудові договори у Франції на сьогодні все більше містять у своїх 

положеннях спеціальні додаткові умови – про трудову мобільність, 

«неконкуренцію» й навчання працівників. Умова щодо трудової 

мобільності працівника передбачає, що він погоджується на будь-яке 

майбутнє ініційоване роботодавцем переміщення по роботі. 

Недотримання працюючим цієї умови тягне за собою припинення 

трудових відносин. Згідно з умовою про «неконкуренцію» працівникові 

забороняється впродовж певного часу після звільнення 

працевлаштовуватись або створювати аналогічне підприємство, мати 

ділові зв’язки з бізнес партнерами колишнього роботодавця й 

поширювати інформацію, що стосується попередньої роботи. Указана 

умова є дійсною лише за умови встановлення матеріальної компенсації 
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працівникові за вчинення антиконкурентних дій. Розмір останньої ТК 

Франції не встановлює, але з огляду на французьке прецедентне право її 

мінімальний розмір складає 30 % заробітної плати працюючого. Теж 

прецедентне право передбачає, що умова про «неконкуренцію» під час 

дії трудового договору не потребує її включення до його положень, адже 

вона сама по собі презюмується з урахуванням обов’язків працівника.  

Досліджуючи застосування у трудових договорах умови щодо 

професійного навчання трудівників, Г. В. Шонія наголошує, що в даний 

час у Франції відбуваються певні зміни в основних концепціях інституту 

трудового договору. Так, новим у його трактуванні можна вважати 

включення до його змістовної структури освітнього елемента. У зв'язку з 

розвитком технологічного прогресу сьогодні активно дискутується, що в 

перспективі цей правочин може трансформуватися в договір праці й 

навчання, причому обидва ці елементи будуть нерозривно злиті [122, с. 

19, 20]. Статтями L6111-1–L6111-5 ТК Франції встановлено, що 

професійне навчання працівника гарантується державою і включає в 

себе навчання первинне (навчання, підготовка й перепідготовка), а 

також професійне для осіб, які займаються вже трудовою діяльністю – 

виробниче навчання. Можливість такого навчання може бути надана: (а) 

з ініціативи роботодавця або працівника – в межах навчальної відпустки; 

(б) з ініціативи працівника з відома роботодавця – в робочий час; (в) у 

порядку, передбаченому колективними договорами або галузевими 

угодами (статті L6312-1, L6312-2 ТК Франції).  

Трудовий договір у Франції може бути припинений за ініціативою 

працівника, роботодавця або за взаємною домовленістю сторін. З 

ініціативи працюючого це можливо за умови попереднього 

повідомлення роботодавця з розрахунку один день за тиждень упродовж 

дії трудового договору, але цей строк не повинен перевищувати 2-х 

тижнів. Якщо таким достроковим припиненням дії останнього 

роботодавцеві було завдано матеріальну шкоду, працівник зобов'язаний 
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її відшкодувати. Якщо це сталося з ініціативи роботодавця, він виплачує 

працівникові компенсацію в розмірі не менше суми заробітної плати, 

яку той отримав би до встановленого договором закінчення його дії. 

Розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця потребує 

наявності реальних і серйозних підстав, до яких належать: учинення 

працівником серйозного правопорушення, погіршення економічного 

становища роботодавця (статті LI231-1, L1231-6, L1233-1 ТК Франції), 

неможливість продовження роботи за медичним висновком (ст. L1225-

34 ТК Франції) та ін. Припинення трудових відносин у цьому випадку 

вимагає дотримання роботодавцем широкого спектра формальних 

процедур. Це виражається в обов’язковій письмовій фіксації 

роботодавцем усіх своїх дій, а саме: надання працюючому поштою 

запрошення на відповідну попередню співбесіду, письмове оформлення 

й направлення йому рішення про звільнення та ін. 

За статтями L1234-1 – L1234-8 ТК Франції встановлюються 

відповідні строки повідомлення працівника про звільнення: а) якщо стаж 

роботи на цьому підприємстві не перевищує 6-ти місяців, воно робиться 

у строки, встановлені колективним договором; якщо ж його немає або це 

питання ним не врегульовано, – у строк, що визначається звичаями, які 

діють у цьому населеному пункті; б) якщо стаж роботи становить від 6-

ти місяців до 2-х років, термін для попереднього повідомлення складає 

один місяць; в) якщо стаж роботи перевищує 2 роки, строк для 

повідомлення дорівнює 2-м місяцям. Якщо роботодавець не виконує 

умови про попереднє повідомлення, працівникові належить грошова 

компенсація в розмірі заробітної плати, яку він отримав би за період, 

визначений для такого повідомлення. 

По закінченні трудових відносин роботодавець зобов’язаний 

надати працівникові такі документи: (а) свідоцтво про займану посаду 

(certificat de travail); (б) документи, необхідні для отримання допомоги 

по безробіттю в Assédic (Association pour l’emploi dans l’industrie et le 
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commerce – Асоціація працевлаштування у виробництві й торгівлі); (в) 

письмове підтвердження всіх розрахунків з працівником (solde de tout 

compte). Сторони трудового договору мають право оскаржити питання, 

пов’язані з припиненням дії трудового договору в судовому порядку 

протягом одного року. 

Отже, вищезазначене дозволяє зробити висновок, що, незважаючи 

на те, що трудове право Франції є одним з найбільш орієнтованих на 

захист інтересів працівників у Західній Європі, загальна концепція 

трудового договору в цій державі все ж таки має цивілістично 

виражений характер. Це полягає в можливості односторонньої зміни 

роботодавцем умов трудового договору з економічних причин; у 

підвищенні ролі строкових трудових договорів; у відсутності 

вичерпного переліку підстав припинення трудових відносин та ін. 

Зазначене можна пояснити в першу чергу тенденціями ринкової 

економіки, яка в останні роки зазнала суттєвої кризи, намаганням 

французького уряду стимулювати господарську активність роботодавців 

і, відповідно, зростанням кількості укладених трудових договорів. При 

цьому баланс інтересів роботодавців і працівників забезпечується 

завдяки посиленню державної політики щодо сприяння зайнятості і 

працевлаштуванню населення, а також розвитку професійної 

кваліфікації й конкурентоспроможності працюючих на ринку праці. 

Окремо, вважаємо, треба виділити чинне законодавство про працю 

Королівства Іспанія (далі – Іспанія). Зазначена держава, обіймаючи 

достатньо велику територію порівняно з більшістю країн Західної 

Європи, зосереджує у собі значні людські ресурси й виробничі 

потужності, що, безперечно, відзначається й на правовому регулюванні 

відносин, які виникають у сфері реалізації права індивідів на працю. 

Положення основоположного нормативно-правового акта Іспанії – 

Конституції [128] – не містять чітко виражених норм, що стосуються 

закріплення ключових принципів у розглядуваній нами царині. 
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Натомість її норми проголошують загальні соціальні й публічні засади 

діяльності держави, що певною мірою стосуються й регламентації 

трудових відносин. Як указував І. Я. Кисельов, Іспанія проголошена 

соціальною державою, наголошуючи на тому, що серед основоположних 

конституційних принципів її соціально-економічної політики визначені: 

досягнення повної зайнятості громадян, гарантування професійного 

навчання й перенавчання, безпеки й гігієни праці, а також відпочинку 

шляхом обмеження тривалості робочого часу й надання щорічних 

оплачуваних відпусток. Значна увага приділяється захисту трудящих 

похилого віку й інвалідів. Держава виявляє особливу турботу охороні 

соціальних та економічних прав іспанських трудящих, які перебувають 

за кордоном, і провадить політику, спрямовану на їх повернення [22, с. 

57]. 

Вбачається за доречне навести конкретні положення Конституції 

Іспанії. Так, згідно з її ст. 28 кожна людина має право на вільне 

об’єднання в організації, що включає в себе свободу створювати і 

вступати у профспілки за власним вибором, а також право профспілок 

формувати конфедерації й міжнародні профспілкові організації або 

приєднуватися до участі в них. Крім того, ніхто не може бути 

примушений до вступу в профспілку. Частиною 2 вказаної статті 

передбачено право працівників на страйк задля захисту своїх інтересів. 

Статтею 37 гарантовано право на ведення колективних переговорів між 

представниками працівників і роботодавців та закріплено обов'язкову 

нормативну силу укладених між ними угод. Державою визнається право 

працівників і роботодавців здійснювати колективні заходи з метою 

розв’язання колективних спорів. Соціальні гарантії у сфері праці 

закріплені у ст. 50, згідно з якою органи державної влади повинні 

гарантувати достатній дохід для громадян у старості шляхом надання 

відповідних і періодично переглядуваних пенсій, сприяти їх добробуту 

незалежно від їх сімейного стану через систему соціальних послуг, що 
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включають розв’язання конкретних питань з охорони здоров'я, житла, 

культури й дозвілля [128]. 

Незважаючи на вагому роль колективно-договірного регулювання 

праці в Іспанії, у ст. 149 її Конституції закріплено виключну 

компетенцію держави щодо формування трудового законодавства [128]. 

Більшість ключових нормативних актів у спеціальному 

законодавстві, присвяченому правовому регулюванню трудових і тісно 

пов’язаних з ними відносин, були прийняті в Іспанії ще на межі 80–90-х 

років ХХ ст. Найбільша частина положень, що стосуються виникнення, 

зміни і припинення трудових правовідносин, у цій країні регулюється 

Законом про статус працівників від 1980 р. [129]; питання щодо 

забезпечення безпеки й охорони їх здоров’я визначені Законом про 

профілактику ризиків у трудовій сфері від 1995 р. [130]; порядок 

ведення колективних переговорів (крім Закону про статус працівників), 

також визначено Законом про професійні асоціації від 1958 р. [131], у 

якому, до речі, виключно за профспілками закріплено право вести 

колективні переговори. Окремо слід виділити Королівський указ 

№ 1382/1985 від 1985 р. [132], яким урегульовано правовий статус 

керівників юридичних осіб. 

Звичаї також вважаються джерелами трудового права Іспанії. В 

деяких випадках на них робляться прямі посилання в законодавстві 

(наприклад, час та місце виплати заробітної плати, строк попередження 

про звільнення з ініціативи працівників). Однак застосування звичаїв як 

джерела трудового права має певні обмеження: застосовуються тільки 

локальні звичаї («звичаї місця») та звичаї професії; звичаї 

застосовуються, якщо не має іншого підходящого правового джерела та 

якщо вони не суперечать моралі та публічному порядку. Звертаючись до 

судової практики, слід зазначити, що судові рішення по конкретним 

справам не є прецедентами, але рішення Верховного суду, які 

встановлюють юридичні принципи, пов’язують як сам Верховний суд, 
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так і нижчі суди. Такі рішення мають нормативну силу і є джерелами 

права. Звертає увагу і те, що серед джерел іспанського трудового права 

не фігурують правила внутрішнього трудового розпорядку. Вони на 

підприємствах не застосовуються [22, с. 59-60]. 

Існуюча застарілість нормативних актів, що містять ключові 

положення законодавства про працю, певною мірою аналогічна ситуації, 

яка існує у трудоправовій царині України. Нагадаймо ще раз, що Кодекс 

законів про працю було прийнято ще на початку 70-років ХХ ст., в 

якому, незважаючи на численні поправки, зміни й доповнення до нього, 

й дотепер залишається правова конструкція соціалістичної епохи, що аж 

ніяк не сприяє формуванню прав та обов’язків працівника й роботодавця 

періоду розвиненої ринкової економіки. У свою чергу, фундамент 

нормативно-правової бази Іспанії, присвячений регламентації трудових 

відносин, було розроблено у звичному для Західної Європи стані 

розвиненого капіталізму й ринкової економіки, який і до нинішнього 

часу залишився стабільно незмінним. 

Як уже зазначалося, основоположним нормативно-правовим 

актом, що присвячений регулюванню трудових відносин в Іспанії, є 

Закон про статус працівників (Estatuto de los trabajadores) [129]. Під 

сферу дії вказаного нормативно-правового акта підпадає праця всіх осіб, 

які добровільно надають платні послуги, спрямовані іншій юридичній 

або фізичний особі, від імені й у межах певної організації, під якою слід 

розуміти роботодавця (ст. 1). Цей Закон становить собою часткову 

кодифікацію трудового законодавства, що стосується значної частини 

його інститутів, у тому числі трудових і колективних договорів, 

робочого часу й часу відпочинку, заробітної плати і статусу 

представництв трудових колективів на підприємствах. Звертаючись до 

змісту розглядуваного Закону, підкреслимо, що він закріплює основні 

норми щодо виникнення, реалізації і припинення трудових відносин. 

Окремі його розділи присвячені колективному представництву інтересів 
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працівників, проведенню колективних переговорів та укладенню 

трудових договорів. Закон містить положення про відповідальність за 

порушення законодавства про працю, а також інші елементи правового 

регулювання трудових відносин. Інакше кажучи, Закон про статус 

працівників фактично має всі ознаки систематизованого акта 

кодифікованого характеру. У той же час, незважаючи на такий 

фундаментальний, узагальнюючий характер, саме його положення 

зобов’язують уряд прийняти в майбутньому кодекс, присвячений 

регулюванню трудових відносин. Так, відповідно до VIII додаткового 

положення цього Закону Міністерству праці й соціального забезпечення 

Іспанії доручено розроблення й запровадження єдиного кодифікованого 

акта, який узагальнював би всі законодавчі норми-положення у сфері 

праці – так званого Código de Trabajo. При цьому необхідно 

констатувати, що й донині вказане положення Закону так і не було 

виконане урядом. 

Що стосується окремих елементів трудових відносин, насамперед 

трудового договору, зазначимо, що сфера його застосування теж 

окреслюється Законом про статус працівників, який відносить 

визначення окремих елементів змісту трудового договору до сфери 

колективно-договірного регулювання праці, адже значення колективних 

договорів у трудовому праві Іспанії є дуже вагомим. 

Звертаючись до сторін трудового договору – працівника й 

роботодавця, зауважимо, що під останнім досліджуваний Закон розуміє 

фізичну особу, індивідуального підприємця або юридичну особу. 

Роботодавець – це юридична особа при укладенні трудового договору 

діє через уповноважену фізичну особу, яка офіційно її представляє, 

причому таким представником не завжди виступає керівник юридичної 

особи. 

Положення Закону про статус працівників не містять легальної 

дефініції терміну «працівник». Натомість вони закріплюють граничний 
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вік вступу у трудові відносини. Так, за ст. 6 Закону забороняється 

укладати трудовий договір з особами молодше 16 років. Винятком є 

випадки, коли неповнолітня особа здійснює трудову діяльність під час 

організаційно-розважальних заходів, проте за погодженням батьків і 

відповідних державних органів. Статтею 7 Закону деталізується перелік 

осіб, які мають право укладати трудовий договір в якості працівника. До 

них належать: а) особи, які мають повний спектр прав діяти відповідно 

до Цивільного кодексу (тобто особи, які досягли 18 років); б) особи 

віком 16 – 18 років, які проживають незалежно (звільнені від опіки 

батьків), або особи віком 16–18 років, але обов’язково за згодою їх 

батьків, піклувальників чи особи (установи), на утриманні яких вони 

знаходяться; в) іноземці згідно з положеннями спеціального 

законодавства із цього питання. 

Перейдемо до розгляду форми трудового договору в Іспанії. Згідно 

з положеннями Закону про статус працівників за формою укладення 

договір може бути письмовим або усним. Усні договори в Іспанії не 

знайшли свого значного поширення, адже в будь-якому випадку трудові 

договори підлягають обов’язковій реєстрації роботодавцем. Отже, якщо 

це усна форма, роботодавець має надати підтвердження укладення 

такого договору. В свою чергу, згідно зі ст. 8 Закону трудовий договір 

укладається в письмовій формі в разі, якщо: а) про це прямо зазначено в 

положеннях законодавства; б) укладається учбовий договір (договір 

практичної підготовки й навчання працівника); в) укладається строковий 

(тимчасовий) договір на строк понад 4 місяці; г) передбачене виконання 

певної роботи або надання окремих послуг; д) договір носить 

загальносоціальний характер і укладається з особою, яка перебуває на 

обліку в центрі зайнятості; е) робота виконується дистанційно; є) 

договори, що укладаються на території Іспанії, передбачають здійснення 

трудової діяльності в іспанських компаніях (представництвах та філіях) 

за кордоном. Крім того, і працівник, і роботодавець мають право 



135 

 

вимагати укладення трудового договору в письмовій формі в будь-який 

час, навіть коли трудові правовідносини вже виникли. 

Статтею 15 Закону про статус працівників установлена можливість 

укладення як строкових, так і безстрокових трудових договорів. Перші 

можуть бути укладено лише в таких випадках: а) коли працівник 

найнятий для виконання конкретної роботи або самостійно виконує 

свою діяльність незалежно від діяльності роботодавця (строк укладення 

– до 3-х років з можливістю пролонгації до 12 місяців); б) якщо умови 

ринку передбачають збільшення або зменшення виробництва 

(мінімальна тривалість – 6 місяців, а якщо про це зазначено колективним 

договором, – 18 місяців); в) у разі заміни тимчасово відсутніх 

працівників. При цьому, якщо договір укладено на строк не менше 

встановленого законом максимуму або умовно встановленого, за угодою 

сторін він може бути подовженими, але загальна його тривалість не 

повинна перевищувати максимально визначені граничні межі цього 

правочину. 

Якщо роботодавець бажає встановити для працівника 

випробувальний термін, це обов’язково має бути зазначено в умовах 

трудового договору. Тривалість випробування визначається 

колективним договором, а якщо його не укладено, застосовуються 

загальні положення Закону про статус працівників. В останньому 

випадку строк випробування працівника не може перевищувати 6-ти 

місяців – в разі найму дипломованого спеціаліста чи спеціаліста-техніка 

або 2-х місяців (3 місяці – якщо в штаті роботодавця понад 25 осіб) – для 

інших категорій працюючих. Упродовж випробувального строку на 

працівника поширюються всі права й обов’язки, передбачені трудовим 

законодавством. Винятком є право роботодавця розірвати договір з 

працівником без вказівки на причину звільнення, а також без 

попереднього повідомлення й будь-яких фінансових виплат йому. 

Випробувальний термін не може бути повторно встановлений для 
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працівника, якщо він його вже пройшов, при зміні умов трудового 

договору, але при продовженні виконання ним тих же обов’язків. 

Положення досліджуваного нами Закону також передбачають 

можливість укладення трудового договору на неповний робочий день, 

коли працівник реалізує свою трудову функцію в часовий період, що є 

меншим за нормальну тривалість робочого часу за день, тиждень, місяць 

або рік. Такий договір може бути укладено як на конкретний строк, так і 

бути безстроковим. До вказаного договору застосовуються певні 

правила, як-от: а) обов’язкова письмова форма; б) конкретизація 

робочого часу в частині визначення кількості робочих годин на день, 

тиждень, місяць або рік (в разі недотримання цієї вимоги договір буде 

вважатися укладеним на повний робочий день); б) робота на умовах 

неповного робочого дня може здійснюватися постійно або періодично; 

в) можливість закріплення понаднормової роботи; г) на працівників, які 

працюють неповний робочий день, поширюються всі права, передбачені 

для працюючих з повним робочим днем. Перехід трудівника з повного 

робочого дня на неповний і навпаки завжди є добровільним і не може 

застосовуватися роботодавцем в односторонньому порядку. 

Забороняється звільнення працівників у разі відмови від таких змін умов 

трудового договору.  

Закон про статус працівників Іспанії передбачає наявність 

обов’язкових умов трудового договору, що має містити: а) особисті дані 

обох сторін; б) юридичну або домашню адресу роботодавця – фізичної 

особи із зазначенням місця, де працівник реалізовуватиме свою трудову 

функцію; в) вид цього договору; г) випробувальний термін (за його 

наявності); ґ) дату виникнення трудових відносин (їх припинення – для 

строкового договору); д) професійну групу, категорію й рівень, до яких 

належить працівник; е) розмір його заробітної плати й періодичність її 

виплати; є) робочий час, що включає його тривалість і графік 

використання робочого дня, та час відпочинку; ж) строк попередження 
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для обох сторін у разі припинення трудових правовідносин; з) правила 

внутрішнього трудового розпорядку. Трудовий договір обов’язково має 

бути підписаний сторонами. 

Відповідно до ст. 16 цього Закону роботодавці зобов’язані 

попередити державну службу зайнятості впродовж 10-ти днів після 

укладення трудового договору про виникнення трудових правовідносин, 

про його зміст і форму (письмову чи усну). Усі трудові договори мають 

обов’язково проходити реєстрацію у службі соціального страхування 

впродовж 5-ти днів з дати фактичного виникнення трудових 

правовідносин.  

Правове регулювання робочого часу та часу відпочинку 

працюючих також закріплено зазначеним Законом. Загальна тривалість 

робочого часу не може перевищувати 40 годин на тиждень (ст. 34); 

мінімальний розмір щорічної відпустки становить 30 календарних днів, 

включаючи вихідні і святкові дні. При цьому Законом не передбачено 

можливості заміни вказаної відпустки на грошову компенсацію, 

визначену колективним або індивідуальним договором. Невикористана 

відпустка не може враховуватися в наступному періоді, а просто 

анулюється (ст. 38). 

Законодавством про працю Іспанії передбачено право роботодавця 

змінювати умови трудового договору в односторонньому порядку. Закон 

про статус працівників визначає таке право тільки коли роботодавцем 

доведені економічні, технічні або організаційні підстави необхідності 

таких змін. Вони можуть бути зумовлені, наприклад, погіршенням 

конкурентоспроможності роботодавця або реорганізацією його 

технологічного потенціалу. Стаття 41 зазначеного Закону під зміною 

суттєвих умов договору розуміє ті, що стосуються питань робочого часу 

і змінної роботи, оплати праці, системи і продуктивності останньої, 

виконання трудової функції, що виходить за межі функціональної 

мобільності. Про зміну істотних умов праці роботодавець зобов’язаний 
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попередити працівника мінімум за 15 днів до дати їх запровадження. 

Якщо ж працівником буде доведено, що його права були порушені 

зазначеними змінами, він вправі розірвати договір в односторонньому 

порядку й отримати компенсацію, що дорівнює 20 дням заробітної плати 

за кожен рік роботи в цього роботодавця. 

Стаття 45 Закону про статус працівників передбачає можливість 

призупинення дії трудового договору на певний строк, підставами для 

чого є:  

– взаємна згода сторін;  

– законні підстави, визначені договором;  

– тимчасова непрацездатність працівника;  

– сімейні обставини (наявність можливих ризиків під час 

вагітності або під час годування груддю, усиновлення дитини тощо);  

– військова чи альтернативна служба;  

– здійснення підприємницької діяльності;  

– позбавлення волі працівника до винесення рішення судом;  

– призупинення оплати праці з дисциплінарних підстав;  

– форс-мажорні обставини;  

– економічні, технічні, організаційні та інші причини;  

– примусова відпустка; 

– реалізація права на страйк;  

– юридичне закриття компанії;  

– ініціатива працівника, який вимушений залишити свою роботу у 

зв’язку з тим, що став жертвою домашнього насильства.  

Призупинення трудового договору звільняє сторони щодо 

зобов’язань з виконання роботи й виплати за неї винагороди. 

За ст. 49 цього Закону трудовий договір припиняється:  

– за взаємною згодою сторін;  

– з підстав, передбачених договором, якщо вони не суперечать 

закону і не становлять собою зловживання законом з боку роботодавця;  



139 

 

– по закінченні оговореного строку договору або часу визначеної 

роботи (в цьому випадку працівник має право на вихідну допомогу в 

розмірі суми, що дорівнює 12 дням зарплати за кожен рік роботи в 

даного роботодавця);  

– за ініціативою працівника; 

– у випадку смерті працівника або його повної чи тяжкої 

інвалідності;  

– у разі виходу його на пенсію;  

– у випадку смерті, виходу на пенсію або визнання недієздатним 

фізичної особи – роботодавця (при цьому працівник має право на 

вихідну допомогу в розмірі однієї заробітної плати);  

– настання форс-мажорних обставин, що виключають подальше 

існування трудових відносин;  

– у разі масового звільнення, зумовленого економічними, 

технічними або організаційними чинниками виробництва;  

– з ініціативи працівника у зв’язку з порушенням роботодавцем 

умов договору;  

– при відстороненні працівника від роботи;  

– у разі настання юридично об’єктивних підстав;  

– за рішенням працівника, який змушений відмовитися від 

трудової діяльності внаслідок того, що він став жертвою домашнього 

насильства. 

Як бачимо, в Іспанії державою надані доволі значні повноваження 

сторонам трудового договору щодо встановлення порядку його 

укладення, зміни або припинення. На законодавчому рівні закріплені 

лише основоположні соціально-економічні гарантії правового статусу 

працівника, які дозволяють йому виступати незалежною й рівноправною 

стороною трудових правовідносин. Якщо вести мову про припинення 

трудового договору, то, незважаючи на наявність у Законі про статус 

працівників значного переліку підстав, за яких воно відбувається, 
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законодавець все ж таки робить наголос на свободі сторін у розірванні 

трудових правовідносин. Остання реалізується з певними обмеженнями 

на користь іншої сторони договору. Так, трудівник зобов’язаний 

відпрацювати зазначений у договорі час з моменту попередження про 

звільнення, роботодавець – виплатити працівникові, якого він бажає 

звільнити, відповідну вихідну допомогу. 

Значне місце в системі законодавства Іспанії посідають 

Королівські укази. Як приклад упорядкування трудових відносин 

указаними нормативно-правовими актами ми вже наводили 

Королівський указ № 1382/1985 [132], яким закріплено регулювання 

праці керівників юридичних осіб. Керівник юридичної особи (менеджер 

вищого рівня) – це службова особа, яка наділена широкими 

адміністративними й управлінськими повноваженнями, пов’язаними із 

загальними завданнями компанії, і яка здійснює свою владу самостійно 

та з повною відповідальністю, звітуючи тільки перед органом 

управління компанії. Керівники можуть бути звільнені без причини за 

умови попереднього сповіщення мінімум за 3 місяці. У цьому випадку 

вони отримують компенсацію в розмірі 7-денної заробітної плати за 

кожен рік роботи при максимумі в розмірі 6-місячних окладів. Керівник 

також має право добровільно відмовитися від договору при 

попередньому сповіщенні роботодавця мінімум за 3 місяці.  

Королівськими указами визначається розмір мінімальної 

заробітної плати. Так, на 2016 р. норматив такої зарплати закріплено в 

Указі № 1171/2015 від 29 грудня 2015 р. Згідно із зазначеним Указом, 

грошовий мінімум для будь-якої діяльності в сільському господарстві, 

промисловості, у сфері послуг незалежно від статі й віку працівників 

дорівнює 21,84 євро на день, або 655,20 євро на місяць [133]. Серед 

інших Королівських указів у цій царині слід виокремити Указ № 1/2013 

від 25 січня 2013 р., яким закріплено програму перепідготовки осіб, для 

яких вичерпана допомога по безробіттю, а також запровадження інших 
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надзвичайних заходів із забезпечення зайнятості й соціального захисту 

безробітних громадян [134]. 

Поміж підзаконних нормативних актів Іспанії також варто навести 

накази, розпорядження й додатки Міністерства зайнятості та 

соціального захисту. Саме на цей орган виконавчої влади покладено 

обов’язок здійснювати координування, моніторинг і врегулювання 

окремих елементів суспільних відносин, пов’язаних із трудовим життям 

країни. Наприклад, вказаним Міністерством у 2013 р. переглянуто 

порядок визначення розміру компенсацій за отримані травми й 

ушкодження, що трапилися під час виконання працюючим своїх 

трудових обов’язків. Наприклад, згідно зазначеного нормативного акта 

розмір компенсації за втрату гостроти зору на одне око понад ніж 50 % 

дорівнює 1920 євро, деформація носової перегородки – 1210 євро, 

нерухомість суглобу колінної чашечки – 2870 євро та ін. [135]. 

Положеннями наказу вказаного Міністерства № ESS/56/2013, 

спрямованого на покращення соціального забезпечення, запобігання 

безробіттю й поширення професійної підготовки (наприклад, у 2012 р. 

загальний рівень безробіття у країні складав 23 %, з яких 50 % 

припадало на молодь), передбачені граничні суми субсидій для 

працівників недержавних підприємств: для технічного персоналу – 

34 807,69 євро на рік, для допоміжного персоналу – 4 365,40 євро на рік 

[136]. 

Окремо слід виділити досвід Іспанії у сфері колективно-

договірного регулювання трудових відносин. Нагадаймо, що саме в цій 

країні система колективних договорів є дуже поширеною. За приклад 

наведемо той факт, що в цій державі до трудової реформи 2012 р., 

незважаючи на те, що мінімальна заробітна плата щорічно визначалася 

Міністерством зайнятості й соціального забезпечення у відповідних 

ордонансах, на практиці застосовувалися ставки мінімальної оплати 

праці, визначені в колективних договорах. Ордонанси ж мали своє 
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застосування лише в тих галузях економіки, де не було колективно-

договірного регулювання праці. На вимогу профспілок об’єднання 

роботодавців зобов’язані були щорічно закріплювати в кожній галузі 

граничні межі заробітної плати шляхом укладення колективного 

договору. Відмова від указаної системи у 2012 р. мала свій сенс, 

оскільки всі підприємства є різними, а деякі просто не наділені значними 

виробничими потужностями, які давали б змогу платити працівникам 

заробітну плату, встановлену галузевим колективним договором. 

На нормативному рівні право на укладення колективних договорів 

закріплено у ст. 37 Конституції Іспанії, згідно з ч. 1 якої закон гарантує 

право на ведення колективних переговорів між представниками 

працівників і роботодавців, а також обов’язкову силу таких договорів 

[128]. Зазначимо, що система законодавства цієї держави на цей час не 

містить спеціалізованого нормативного правового акта, який був би 

присвячений правовому регламентуванню укладення й реалізації 

колективних договорів. Так, Закон про колективні договори від 1958 р., 

фактично втратив свою силу й діє лише в тій мірі, в якій він не 

суперечить Конституції країни. 

Безпосередньо правовому регулюванню укладення колективних 

договорів у Королівстві Іспанія присвячена гл. ІІІ Закону про статус 

працівників під назвою «Ведення колективних переговорів та колективні 

договори» [125]. Указаний закон, на думку І.Я. Кисельова, становить 

собою часткову кодифікацію трудового законодавства, що стосується 

значної частини його інститутів, у тому числі трудового й колективних 

договорів, робочого часу й часу відпочинку, заробітної плати, статусу 

представництв трудових колективів на підприємствах [22, с. 58]. 

Згідно зі ст. 82 вказаного Закону колективні договори, укладені в 

результаті переговорів, проведених між представниками працівників і 

роботодавців, є вираженням домовленості, вільно прийнятої ними, з 

урахуванням незалежності правового статусу колективу. У таких 
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договорах працівники й роботодавці врегульовують умови і 

продуктивність праці, а також дотримання її охорони завдяки 

добровільно взятим на себе зобов’язанням. Зазначений договір 

обов’язково повинен містити строк його дії, а також відомості стосовно: 

(а) робочого дня, (б) порядку й нормування праці, (в) за необхідності – 

застосування змінної роботи, (г) системи оплати праці й рівня заробітної 

плати, (д) рівня продуктивності праці, (е) закріплення додаткового 

соціального забезпечення. 

Стаття 85 Закону про статус працівників конкретизує зміст 

колективних договорів і передбачає, що вони повинні стосуватися 

питань економічного, трудового і профспілкового характеру, а також 

інших, що впливають на відносини найму працівників і визначення їх 

прав та обов’язків, у тому числі й питань вирішення розбіжностей між 

сторонами, що виникають під час виконання зазначеного договору. За 

цією статтею колективні договори мають містити положення такого 

змісту:  

– визначення сторін та їх компетенція; 

– загальні відомості щодо чисельності працівників; 

– спеціалізація роботодавця; 

– територіальний і часовий обсяг договору;  

– процедури для ефективного вирішення розбіжностей, що 

виникають у процесі реалізації трудових відносин;  

– форма й умови припинення дії колективного договору й 

мінімальний строк його оскарження;  

– визначення спільного комітету з контролю за виконанням 

положень цього правочину. 

Отже, зміст колективного договору в Іспанії містить такі аспекти:  

– економічний, що стосується питань зарплати, заохочення 

працівників, кількості й оплати понаднормових робочих годин тощо;  
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– трудовий, присвячений питанням нормування робочого часу 

(кількості робочих годин на день, на тиждень, на місяць і на рік, 

кількість вихідних днів), строковості трудових договорів, визначення 

відповідальності (в тому числі штрафів за порушення у сфері праці), 

закріплення порядку і строків попереднього оповіщення при звільненні 

та ін.;  

– соціальний, зумовлений закріпленням у договорі надання 

працюючому додаткової допомоги й можливості розвитку його кар'єри, 

так званих відгулів – вільного часу для вирішення власних особистих 

потреб без будь-якого підтвердження легітимності відсутності 

працівника, але з обов’язковим завчасним повідомленням роботодавця й 

за умови незавдання шкоди загальному режиму роботи на підприємстві;  

– організаційний, пов’язаний з виконанням умов колективного 

договору, вступом його в силу, підставами припинення, строком дії та 

ін. 

Як уже наголошувалося, в Іспанії застосуванню колективно-

договірного регулювання праці приділяється дуже велика увага, про що 

свідчить той факт, що чинним законодавством заборонено страйк 

працівників під час дії колективного договору. При цьому акцент при 

укладенні останнього зазвичай робиться з перевагою інтересів трудового 

колективу. Наведемо думку представників народної партії Іспанії, за 

ініціативою яких у 2012 р. була проведена реформа. Вони зазначали, що 

у працівників надто багато прав, що гальмує економіку, крім того 

законодавство Іспанії є дуже жорстким і містить авторитарні риси його 

засновника – Франциско Франко. Практично при будь-яких порушеннях 

трудового законодавства винним визнається роботодавець [137]. Тому 

на цей час нова редакція ст. 82 Закону про статус працівників 

передбачає обов’язок сторін при укладенні колективного договору 

враховувати відповідні чинники, які впливають на зменшення 

договірних зобов’язань роботодавця. Це причини: а) економічні – 
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можливий негативний стан підприємства, існування реальних або 

очікуваних втрат, постійне зниження рівня прибутків від продажу 

товарів тощо; б) технічні, що пояснюються кардинальними змінами у 

сфері засобів і знарядь виробництва; в) організаційні, зумовлені змінами 

систем і методів роботи персоналу або способу організації виробництва. 

Згідно зі ст. 89 зазначеного Закону представники працівників чи 

роботодавців з метою сприяння проведенню переговорів інформують 

про це іншу сторону в письмовій формі. Сторона, яка отримала таке 

повідомлення, може відмовитися від переговорів тільки в разі 

закінчення строку дії колективного договору з урахуванням положень 

щодо прав та обов’язків сторін, але в будь-якому випадку вона 

зобов’язана повідомити про це другу сторону із зазначенням власних 

письмових доводів. Не пізніше ніж через один місяць із дня отримання 

повідомлення інша сторона повинна відповісти на вказаний лист і 

надати свої пропозиції стосовно розроблення відповідного плану 

спільних дій щодо укладення такого договору. У будь-який момент у 

процесі укладення останнього його сторони можуть домовитися про 

залучення незалежного посередника, кандидатура якого буде узгоджена 

ними. 

У випадку неузгодження пропозицій, сторони мають право 

впродовж 7-ми днів передати спір до погоджувальної комісії або до 

арбітражу. Якщо розбіжності не були вирішені добровільно, будь-яка із 

сторін вправі звернутися до Національної консультативної комісії по 

колективних договорах, яка вже приймає рішення по суті впродовж 25 

днів. Рішення цього органу може бути оскаржено виключно в судовому 

порядку. 

Стаття 90 Закону про статус працівників установлює обов’язкову 

письмову форму колективних договорів, недотримання якої має 

наслідком їх недійсність. Колективний договір після підписання його 

уповноваженими сторонами впродовж 15 днів подається до відділу 
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праці для реєстрації. Після цього один його примірник направляється 

для збереження до державного органу медіації, арбітражу і примирення 

– Національної консультативної комісії по колективних договорах [138]. 

При цьому не пізніше ніж через 20 днів після цього органи державної 

влади обов’язково й безкоштовно друкують повідомлення в 

«Офіційному віснику» або залежно від територіальної належності – в 

«Офіційному віснику Автономної спільноти» чи в «Офіційному 

віснику» відповідної провінції про реєстрацію цього договору. Цікаво, 

що в умовах ХХІ ст. державою надається змога ознайомитися зі змістом 

будь-якого з діючих колективних договорів шляхом звернення до 

офіційного джерела сайту Міністерства праці та імміграції Іспанії [139].  

Колективний договір в цій країні вступає в силу з дати, визначеної 

його сторонами. Якщо ж реєструючий орган вирішив, що договір, який 

набув чинності, порушує закон або погіршує інтереси третіх осіб, його 

примірник автоматично направляється до адміністративної інстанції для 

вжиття відповідних заходів щодо усунення зазначених недоліків і 

надання роз’яснень сторонам договору з того чи іншого питання. 

Відповідно до ст. 86 Закону про статус працівників колективний договір 

після закінчення його строку має свою силу протягом ще одного року, 

якщо інше не обумовлено сторонами. 

Усунення розбіжностей, що можуть виникнути при трактуванні 

положень колективного договору, вирішуються сторонами спільно 

шляхом створення відповідної узгоджувальної комісії. Крім того, 

змістом договору може бути передбачено посередництво й арбітраж для 

врегулювання колективних спорів, що виникають у зв’язку із 

застосуванням і тлумаченням його положень. 

Як бачимо, колективним договорам в Іспанії приділяється дуже 

важлива увага. У системі трудового права вони виступають не просто 

локальними нормативно-правовими актами, а переважно каталізатором 

реалізації волі профспілок у питанні забезпечення інтересів трудових 
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колективів. Це зумовлено в першу чергу численними історичними 

чинниками, адже їх запровадження відбувалося в яскраво вираженій 

соціалістичній епосі, коли укладення таких договорів мало місце 

фактично на державному рівні, а не в конкретному суб’єкті 

господарювання. Як свідчить історія, в умовах ринкової економіки 

наведена концепція є неприйнятною. 

Розглянуті положення законодавства про працю Іспанії 

дозволяють навести певний підсумок. 

По-перше, незважаючи на те, що основоположні законодавчі акти 

цієї держави у трудовій сфері були прийняті ще на межі 80–90-х років 

ХХ ст., їх норми не втратили своєї актуальності й у наш час. 

Актуальність і дієвість існуючої нормативної бази підтверджується хоча 

б тим фактом, що Трудовий кодекс Іспанії, про потребу розроблення 

якого наголошується в Законі про статус працівників, і дотепер так і не 

був завершений і втілений в життя.  

По-друге, пріоритет держави у правовому регулюванні трудових 

відносин міститься тільки в частині закріплення ключових аспектів 

трудового життя країни, надаючи, тим самим можливості суб’єктам цих 

правовідносин самостійно впорядковувати останні в царині реалізації 

права на працю. 

По-третє, держава, втручаючись у сферу трудових відносин лише 

в частині забезпечення належного соціального й економічного рівня 

життя громадян, провадить, так би мовити, «косметичну» політику і не 

сприяє суттєвим змінам  у правовому регламентуванні трудових 

відносин у країні. 

Щоб стати членами Європейського Союзу Латвійській Республіці 

(далі – Латвія), Литовській Республіці (далі – Литва) та Естонській 

Республіці (далі –Естонія) довелось пройти крізь масштабні реформи, в 

тому числі, й у правовій сфері. Маючи на старті застарілу радянську 

систему правового впорядкування відносин праці, сьогодні ці 
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прибалтійські країни оперують сучасним трудовим законодавства 

держав – членів ЄС. 

За останні десятиріччя до трудоправового законодавчого масиву 

Латвії, Литви та Естонії було імплементовано: 

 Директиву Ради 96/34/ЄС щодо рамкової угоди про батьківську 

відпустку від 3 червня 1996 р.; 

 Директиву 96/71/ЄС про відрядження працівників в межах 

послуг, що надаються від 16 грудня 1996 р.;  

 Директиву 97/81/ЄС щодо рамкової угоди про неповний 

робочий день – Додаток: Рамкова угода про неповну роботу від 15 

грудня 1997 р.; 

 Директиву 98/59/ЄС про зближення законів держав-членів, що 

відносяться до колективних звільнень від 20 липня 1998 р.; 

 Директиву 2001/23/ЄС про зближення законів держав-членів, 

стосовно захисту прав працівників у випадку передання підприємств, 

бізнесу або частини підприємства або бізнесу від 12 березня 2001 р.; 

 Директиву 2002/14/ЄС щодо встановлення загальних рамок для 

інформування та консультування працівників у Європейському 

Співтоваристві від 11 березня 2002 р.; 

 Директиву 2002/73/ про внесення змін до Директиви Ради 

76/207/ЄС про реалізацію принципу рівноправного поводження щодо 

чоловіків і жінок у питаннях доступу до робочих місць, професійної 

освіти та просування, а також робочих умов від 23 вересня 2002 р.; 

 Директиву 2006/54/ЄС щодо забезпечення застосування 

принципу рівних можливостей та рівного ставлення до чоловіків і жінок 

у питаннях працевлаштування та зайнятості (перероблена) від 05 липня 

2006 р.; 

 Директиву 2006/123/ЄС про послуги на внутрішньому ринку 

від 12 грудня 2006 р. 
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Важливе місце у трудовому законодавстві прибалтійських країн 

займають норми, які проголошують право на працю та рівність чоловіків 

і жінок у трудових відносинах, забороняють дискримінацію трудящих за 

будь-якими ознаками та примусову працю, що фактично являє собою 

проекцію норм Договору про заснування ЄС, Європейської соціальної 

хартії та Хартії ЄС про основні соціальні права працівників. 

Джерелами трудового права Литви є міжнародні договори, норми 

ЄС з питань зайнятості, Трудовий кодекс Литовської Республіки, закони 

та підзаконні нормативні акти, колективні договори.  

Ключовий литовський законодавчий акт у сфері праці – Трудовий 

кодекс Литовської Республіки (далі – ТК ЛР) [140] був прийнятий 4 

червня 2002 р. й з часом зазнав неодноразових суттєвих змін. Він 

складається з трьох частин, перша з яких присвячена основним 

положенням у сфері праці, а друга та третя регламентують, відповідно, 

колективні та індивідуальні трудові відносини. 

Принципи регулювання трудових відносин закріплено в ст. 2 ТК 

ЛР, до них відносяться: 

 свобода об’єднань; 

 свобода вибору зайнятості; 

 державна допомога особам в реалізації права на працю; 

 рівність суб’єктів трудового права незалежно від статі, 

сексуальної орієнтації, раси, національності, мови, положення, 

громадянства й соціального статусу, релігії, шлюбу та сімейного стану, 

віку, переконань та поглядів, членства в політичних партіях й 

громадських організаціях, факторів, що не пов’язані з діловими 

якостями працівника; 

 надання безпечних та здорових умов праці; 

 справедлива винагорода за роботу; 

 заборона всіх форм примусової та обов’язкової праці; 
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 стабільність трудових відносин; 

 однорідність трудового законодавства та його диференціація 

на підставі умов праці та психофізичних якостей співробітників; 

 свобода колективних переговорів з метою примирення 

інтересів працівників, роботодавців та держави; 

 відповідальність сторін колективних договорів за своїми 

зобов’язаннями. 

Взаємозв’язок внутрішнього законодавства Литви та міжнародних 

договорів закріплено в ст. 8 ТК ЛР, за якою, у загальному випадку, до 

трудових правовідносин застосовуються норми міжнародного договору, 

учасником якого виступає Республіка. Коли міжнародний договір 

передбачає, що певні відносини зайнятості повинні бути скеровані 

спеціальним внутрішнім нормативно-правовим актом, тоді 

застосовується вказаний акт національного законодавства. 

Надаючи визначення термінів «роботодавець» та «працівник» 

зазначений кодифікований акт наголошує на наявності загальної 

правоздатності в трудових відносинах (ст. 13-16 ТК ЛР). Фізична особа 

набуває повної дієздатності у відносинах зайнятості й можливості 

набуття трудових прав й прийняття на себе трудових обов’язків тільки в 

разі досягнення шістнадцятирічного віку. Роботодавці – юридичні особи 

набувають трудові права й несуть відповідні обов’язки з моменту їх 

заснування, реалізуючи їх через свої органи та адміністрації. Власники 

індивідуальних (персональних) підприємств, фермери й підприємці – 

фізичні особи, можуть реалізовувати трудові права та виконувати свої 

трудові обов’язки особисто. 

Суттєвий пласт норм ТК ЛР присвячено представництву інтересів 

працівників. Цікаво, що представництво в індивідуальних трудових 

відносинах впорядковано цивільним законодавством, тоді як Трудовий 

кодекс визначає порядок представництва інтересів працівників 
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виключно у колективних трудових відносинах. За ст. 22 Кодексу 

представники працівників мають право: 

 укладати колективні договори, контролювати їх виконання; 

 надавати роботодавцю пропозиції щодо організації роботи на 

підприємстві; 

 організовувати та керувати страйками, застосовувати інші 

законні заходи захисту інтересів працівників; 

 здійснювати недержавний контроль за дотриманням 

законодавства про працю; 

 захищати права та інтереси працівників, коли роботодавець 

приймає рішення щодо колективних звільнень, реорганізації 

підприємства, що можуть мати суттєвий вплив на правовий статус 

працівників; 

 отримувати інформацію та проводити консультації з 

роботодавцем про поточну та майбутню діяльність підприємства, його 

(підприємства) економічне положення та стан трудових відносин; 

 оскаржувати до суду рішення та дії роботодавця та 

уповноважених ним осіб, якщо ці дії суперечать правовим нормам та 

угодам або порушують права працівників. 

Наведеним правам представників кореспондують відповідні 

обов’язки роботодавця, що передбачені ст. 23 ТК ЛР. 

За загальним правилом у Литві колективні трудові відносини 

розглядаються крізь призму соціального партнерства. Соціальне 

партнерство здійснюється (ст. 43 ТК ЛР): 1) у вигляді участі в діяльності 

двосторонніх (сформованих з представників працівників та 

роботодавців) або тристоронніх (за участі представників працівників, 

роботодавців та уряду) радах (комісіях, комітетах); 2) шляхом реалізації 

представниками працівників інформаційних та консультаційних прав та 

інших прав на участь в процесі прийняття рішень роботодавцем; 3) 
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веденням колективних переговорів та укладенням колективних 

договорів. 

З метою передачі відповідної інформації представникам 

працівників та введення їх до суті питання, роботодавець зобов’язаний 

проводити консультації, зокрема, щодо прийняття рішень про 

колективні звільнення, про реорганізацію підприємства або інші 

рішення, що можуть суттєво вплинути на організацію роботи на 

підприємстві та правовий статус працівників. Роботодавець 

зобов’язаний регулярно, не менш ніж один раз на рік, інформувати 

представників працівників й проводити консультації з ними про поточну 

та майбутню діяльність підприємства, його економічне положення та 

стан трудових відносин. 

Литовське законодавство про працю передбачає три рівні 

колективних договорів: (а) державний (національний), (б) галузевий або 

територіальний, (в) локальний – рівень підприємства або його 

структурного підрозділу. 

Колективні трудові спори вирішуються в рамках положень гл. X 

ТК ЛР примирними комісіями, трудовими арбітражами, відповідно до їх 

компетенції або шляхом медіації. 

Індивідуальні трудові договори в Литві укладаються письмово 

згідно типової форми та реєструється у відповідному реєстрі. Ведення 

реєстрів трудових договорів є обов’язковим для всіх роботодавців, за 

винятком роботодавців – фізичних осіб, штат яких складає не більше 

трьох працівників. До початку роботи роботодавець повинен передати 

трудівнику один примірник трудового договору разом із посвідченням 

особи (робочим сертифікатом). За загальним правилом, працівник має 

приступити до роботи наступного дня після укладення трудового 

договору (ст. 99 ТК ЛР).  

Резолюцією Уряду Литви № 115 від 28 січня 2003 р. було 

затверджено типову форму трудового договору. Вона передбачає, що 
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при укладенні трудового договору сторони повинні погодити 

обов’язкові умови щодо: (1) робочого місця працівника, (2) трудової 

функції, визначеної конкретною професією, спеціальністю, 

кваліфікацією або посадою. Типова форма також передбачає, що 

відповідно до законодавчих актів та колективних договорів можуть бути 

погоджено й інші умови – тривалість договору, характер сезонних робіт 

тощо. У кожному трудовому договорі сторони повинні домовитися про 

роботу платіжних механізмів у сфері праці (систему оплати праці, рівень 

заробітної плати, порядок її виплати та ін.). Форма трудового договору є 

типовою, відповідно, сторони можуть виходити за її рамки й 

доповнювати договір іншими умовами, які, однак, не можуть 

погіршувати становище працівника у порівнянні з умовами Трудового 

кодексу, інших законодавчих актів та колективних договорів. Литовське 

законодавство про працю передбачає три рівні колективних договорів: 

(а) державний (національний), (б) галузевий або територіальний, (в) 

локальний – рівень підприємства або його структурного підрозділу. 

Положення ТК ЛР визначають наступні види трудових договорів:  

1) безстроковий трудовий договір (за загальним правилом є 

пріоритетним для укладання); 

2) строковий трудовий договір (укладається на визначений 

строк або на строк виконання певної роботи, сезон тощо); 

3) договір вторинної зайнятості (якому в українському 

трудовому законодавстві відповідає категорія «сумісництво»);  

4) договір телепраці (працівник виконує трудову функцію або її 

частину дистанційно); 

5) договір про надання послуг домашнього побуту для 

роботодавця – фізичної особи; 

6)  інші трудові договори. 

Зміна істотних умов трудового договору дозволяється лише за 

письмової згоди працівника. При цьому, зміни в умовах оплати праці, 
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що продиктовані рішеннями уряду або колективним договором в разі, 

якщо вони не призводять до зменшення заробітної плати, згоди 

працівника не потребують. 

Під колективним звільненням ст. 130 ТК ЛР розуміє випадки, коли  

потягом 30 календарних днів за економічними, структурними, 

технологічними або іншими причинами число прогнозованих звільнень 

буде дорівнювати: (1) щонайменше 10 працівників на підприємствах, на 

яких працює від 20 до 100 осіб; (2) щонайменше 10 % від кількості 

працівників на підприємствах з чисельністю від 100 до 300 осіб; 3) 

щонайменше 30 працівників на підприємствах, чисельністю 300 осіб і 

більше. 

У випадку неспроможності (банкрутства) роботодавця, вимоги 

працівників, пов’язані з трудовими відносинами, виконуються за 

допомогою відповідних гарантійних установ (ст. 205 ТК ЛР). 

Під порушенням трудової дисципліни литовське трудове 

законодавство визначає умисне невиконання або неналежне виконання 

працівником його трудових обов’язків. При цьому, ТК ЛР закріплено 

перелік порушень трудової дисципліни, які вважаються грубими, до них 

відносяться: 

 неправильна поведінка з відвідувачами або клієнтами або інші 

дії, які безпосередньо порушують конституційні права осіб; 

 розкриття державних, професійних, комерційних або 

технологічних таємниць; 

 участь в діяльності, яка, відповідно до положень законів, інших 

нормативно-правових актів, правил роботи, колективних або 

індивідуальних трудових договорів, є несумісною з професійними 

обов’язками; 

 зловживання своїм положенням з метою отримання 

незаконного доходу для себе або інших осіб або за будь-яких інших 



155 

 

особистих причин, в тому числі шляхом самовільної поведінки або 

бюрократії; 

 порушення рівності прав жінок та чоловіків або сексуальне 

домагання до колег, підлеглих або клієнтів; 

 відмова у наданні інформації коли закони, інші нормативні 

акти та правила зобов’язують її надати або надання заздалегідь 

недостовірної  інформації; 

 наявність фактів крадіжки,  шахрайства, привласнення або 

розтрати майна, навіть якщо працівника не притягнуто до кримінальної 

або адміністративної відповідальності за їх здійснення; 

 перебування працівника протягом робочого часу  під дією 

алкоголю, наркотичних або токсичних речовин, за винятком випадків, 

коли таке сп’яніння було викликано виробничими процесами на 

підприємстві; 

 відсутність на роботі протягом дня (зміни) без поважних 

причин; 

 відмова пройти медогляд, коли такий огляд є обов’язковим; 

 інші правопорушення, що грубо порушують належну 

реалізацію трудових відносин. 

Стаття 246 ТК ЛР встановлює підстави притягнення сторін 

трудових правовідносин до відповідальності за порушення закону, що 

сталося у зв’язку з невиконанням або неналежним виконанням трудових 

обов’язків, в результаті чого одна з них зазнала збитків. Так, 

притягнення до відповідальності можливо за сукупністю наступних 

умов: (а) наявність факту завдання збитків, (б) збитки завдано в 

результаті протиправних дій, (в) існує причинно-наслідковий зв’язок 

між протиправними діями та збитками, (г) доведена вина порушника, 

(ґ) порушник та особа, що зазнала збитків, перебували у трудових 



156 

 

відносинах, (д) збитки завдано під час безпосереднього виконання 

трудової функції.  

Центральним нормативно-правовим актом в сфері трудового права 

Латвії є Закон про працю (далі – ЗП Латвії).  Окрім нього, до джерел 

національного трудового права відносяться Конституція Латвійської 

Республіки, міжнародні норми, інші закони й нормативні акти, 

колективні договори та правила трудового розпорядку (ст. 1 ЗП Латвії) 

[141]. За Законом Латвійської Республіки «Про міжнародні договори» 

[142], норми затверджених Сеймом міжнародних угод мають пріоритет 

по відношенню до норм національного законодавства. Практично 

ідентичні формулювання закріплено у ст. 12 ЗП Латвії. 

Звертаючись до змісту ЗП Латвії слід зазначити, що його перша 

частина розкриває основні положення регулювання праці, друга 

присвячена колективним, а третя, відповідно, індивідуальним трудовим 

відносинам.  Четверта частина Закону регламентує питання робочого 

часу та часу відпочинку. 

Колективні трудові відносини в Латвії прямо упорядковуються 

колективними договорами та угодами на різних рівнях – галузевому, 

територіальному, місцевому (в рамках підприємства), що  укладаються 

між представниками роботодавців та працівників. Підписанню 

колективного договору передують переговори відповідно до загальних 

правил соціального партнерства. 

Політика соціального партнерства реалізується в Латвії через 

Національну раду тристороннього співробітництва, яка являє собою 

тристоронню структуру соціального діалогу національного рівня, до 

якої, в якості соціальних партнерів входять представники уряду, 

Конфедерації роботодавців та Ради вільних профспілок. Національна 

рада тристороннього співробітництва має на меті сприяння 

співробітництву соціальних партнерів на національному рівні й 

забезпечення узгодженого, такого, що відповідає інтересам усього 
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суспільства та держави, вирішення питань соціально-економічного 

розвитку, що гарантує соціальну стабільність, зростання рівня 

добробуту та економіки в країні [143].  

Відповідно до глави 8 ЗП Латвії, вирішення колективних спорів 

віднесено до компетенції узгоджувальної комісії, а якщо спір не було 

вирішено зазначеною комісією, він виноситься на розгляд арбітражу або 

суду. Натомість індивідуальні трудові спори підлягають розгляду в 

судовій інстанції у разі, якщо вони не були врегульовані в процесі 

переговорів сторін трудового договору (ст. 30 ЗП Латвії). 

Трудовий договір вважається укладеним з моменту, коли 

роботодавець та працівник домовилися про роботу та оплату за її 

виконання (розділ 11 ЗП Латвії). Договір укладається у письмовій формі 

й повинен передбачати окрім ідентифікаційних даних працівника також: 

(а) дату початку трудових відносин та строк на який договір укладається 

(у разі, якщо договір строковий); (б) опис робочого місця (винятком є 

договір про телепрацю); (в) зазначення професії, спеціальності та посади 

за якими виконуватиметься робота; (г) розмір заробітної плати за 

виконувану роботу та порядок її виплати; (ґ) тривалість робочого часу 

(щоденну або тижневу); (д) тривалість оплачуваної відпустки; (е) строк 

попереднього повідомлення про припинення трудового договору; (є) 

посилання на колективний договір та правила трудового розпорядку. 

Один примірник трудового договору передається працівнику, другий 

залишається у роботодавця, який, в свою чергу, зобов’язаний вести 

облік укладених трудових договорів. Якщо підприємство займається 

видом діяльності, який входить до переліку, затвердженого Кабінетом 

Міністрів Латвійської Республіки, після укладення трудового договору 

роботодавець має видати працівникові відповідний сертифікат – 

посвідчення про працевлаштування. 

За загальним правилом, трудовий договір укладається на 

невизначений строк. Строковий договір укладається лише у випадках:  
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1) сезонної роботи;  

2) роботи тимчасового характеру; 

3) заміщення тимчасово відсутнього або відстороненого 

працівника; 

4) виконання роботи, яка зазвичай на підприємстві не виконується; 

5) виконання роботи, що пов’язана з тимчасовими змінами у 

виробництві, аварійними та форс-мажорними обставинами, а також з 

обставинами, що можуть негативно вплинути на господарську 

діяльність роботодавця; 

6) тимчасового працевлаштування безробітного в рамках програми 

зайнятості; 

7) роботи осіб, що навчаються у професійних або вищих 

навчальних закладах, коли така робота пов’язана з підготовкою до 

конкретної професії або спеціальності. 

Щодо порядку припинення трудових відносин, то відповідно до 

положень ЗП Латвії розірвання трудового договору відбувається з 

дотриманням процедури попереднього повідомлення іншої сторони 

договору. Визначено такі строки попереднього повідомлення:  

– працівник повідомляє роботодавця про звільнення за місяць, 

якщо інший термін не встановлений колективним або трудовим 

договором; 

– роботодавець повідомляє працівника про звільнення негайно 

перед звільненням, якщо працівник під час виконання робочої функції 

діяв незаконно та втратив довіру роботодавця або якщо працівник 

перебував на роботі в стані алкогольного, наркотичного або токсичного 

сп’яніння; 

– роботодавець повідомляє працівника про звільнення за 10 днів 

до звільнення, якщо: (а) працівник суттєво та без поважної причини 

порушив умови трудового договору або правила трудового розпорядку; 

(б) працівник діяв всупереч моральним принципам або вчиняв такі дії, 
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що є несумісними з продовженням трудового договору; (в) працівником 

грубо порушено правила охорони праці; (г) працівник є тимчасово 

непрацездатним більш ніж 6 місяців; 

– роботодавець повідомляє працівника про майбутнє звільнення за 

місяць, якщо: (а) останній не має необхідних професійних навичок; (б) 

особа не може виконувати роботу за станом здоров’я; (в) якщо був 

поновлений на роботі працівник, який раніше виконував цю роботу; (г) 

якщо скорочується чисельність працівників або роботодавець 

ліквідується. 

За домовленістю між роботодавцем та працівником трудовий 

договір може бути припинено у будь-який час без дотримання порядку 

попереднього повідомлення. 

Строковий договір припиняється у день, який зазначено у договорі 

без попереднього повідомлення, а якщо термін дії визначений не датою, 

а періодом, то роботодавець зобов’язаний попередити працівника про 

закінчення договору не пізніше ніж за два тижні до закінчення строку 

його дії. 

Трудовий договір з працівником, який не досяг 18 річного віку, 

має бути припинений на вимогу батьків (опікунів) або Державної 

інспекції праці, коли цей працівник виконує роботу, що ставить під 

загрозу його безпеку, здоров’я, моральність або негативно впливає на 

його розвиток та освіту. Крім того, ст. 115 ЗП Латвії закріплює окремо, 

як підставу для припинення трудових відносин, смерть роботодавця – 

фізичної особи. 

Відповідно до ст. 105 ЗП Латвії, колективним звільненням 

визнається скорочення працівників протягом 30 днів в кількості: 1) 

щонайменше п’ять працівників, якщо на підприємстві працює від 20 до 

50 осіб; 2) щонайменше десять працівників, якщо на підприємстві 

працює від 50 до 100 осіб; 3) щонайменше 10 відсотків від кількості 

працюючих, якщо на підприємстві працюють від 100 до 300 осіб; 4) 
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щонайменше 30 працівників, якщо на підприємстві працює 300 та 

більше осіб. Роботодавець який має намір проводити колективні 

звільнення ініціює консультації з представниками працівників з метою 

погодження процесу звільнення. Колективне звільнення не може бути 

розпочато раніше, ніж за 30 днів після належного повідомлення 

роботодавцем Державної агенції зайнятості, якщо представники 

роботодавців та працівників не домовилися про більш тривалий строк 

(ст.ст. 106, 107 ЗП Латвії). 

Трудове законодавство Естонії не має свого кодифікованого акта 

та передусім сформовано Законом про трудовий договір, Законом про 

колективний договір, Законом про вирішення індивідуальних трудових 

спорів, Законом про вирішення колективних трудових конфліктів, 

Законом про дисциплінарну відповідальність працівників, Законом про 

охорону та безпеку праці, Законом про профспілки, Законом про 

довірену особу працівників та ін. 

Закон про трудовий договір (далі – ЗТД Естонії) складається з 

восьми глав, що мають назви: (а) «Загальні положення», (б) «Укладення 

трудового договору», (в) «Обов’язки працівника та роботодавця», (г) 

«Обмеження відповідальності працівника», (ґ) «Припинення та перехід 

трудового договору», (д) «Вирішення спорів та державний нагляд», (е) 

«Відповідальність», (є) «Прикладні положення» [144]. 

Відповідно до вказаного законодавчого акта фізична особа 

(працівник) на підставі трудового договору виконує для іншої особи 

(роботодавця) роботу, підлягаючи його керівництву та контролю. 

Трудовим правом Естонії передбачено, що в разі, коли одна особа 

виконує для іншої особи роботу, за яку відповідно до обставин 

передбачена винагорода, то такі відносини, якщо інше не визначено 

законом, потрібно трактувати як трудові. За естонським законодавством, 

трудовий договір укладається у письмовій формі, який роботодавець 

зобов’язаний зберігати протягом всього строку його дії та впродовж 10 
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років опісля закінчення трудових відносин. Недодержання письмової 

форми договору не тягне за собою його недійсності і не впливає на 

трудові відносини, що вже виникли. 

Трудовий договір з неповнолітнім укладається за волевиявленням 

останнього, однак за наявності попередньої згоди його законного 

представника. Крім того, відповідно до ст. 8 ЗТД Естонії укладення 

трудового договору з  неповнолітнім віком до 14 років потребує згоди 

інспектора праці за місцем майбутньої трудової діяльності. 

За загальним правилом, трудовий договір укладається 

безстроково. Строковий договір може бути укладений на строк до п’яти 

років, якщо це виправдано поважними причинами: (а) тимчасовим 

характером роботи, в тому числі у зв’язку з короткостроковим 

збільшенням обсягу виробництва, (б) виконанням сезонної роботи, (в) 

при використанні орендованої робочої сили та ін. Строковий трудовий 

договір також може бути укладений на період заміщення тимчасово 

відсутнього працівника. 

За ст. 13 ЗТД Естонії, роботодавець, може анулювати трудовий 

договір, укладений внаслідок помилки або обману, протягом двох 

тижнів після того, як дізнається про наявність вказаних причин для 

анулювання договору. 

Трудове законодавство Естонії надає роботодавцю право 

одноособово зменшувати винагороду за працю, в разі якщо: 

 за непередбаченими та незалежними від роботодавця 

економічними обставинами він не в змозі надати працівнику роботу в 

повному обсязі, в зв’язку з чим виплата обумовленої винагороди буде 

необґрунтовано обтяжувати роботодавця (ст. 37 ЗТД Естонії); 

 працівник порушив зрозумілий та своєчасний наказ 

роботодавця, який був зроблений з урахуванням його трудової функції і 

був спрямований на досягнення очікуваного результату праці (ст. 73 

ЗТД Естонії). 
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Працівник, який навмисно порушив умови трудового договору, 

несе відповідальність за всю шкоду, завдану роботодавцю в результаті 

такого порушення. Крім того, між роботодавцем та працівником може 

бути укладено угоду про повну матеріальну відповідальність за 

збереження майна, яке було надано працівнику для виконання трудових 

обов’язків, що покладається на нього незалежно від ступеню його вини. 

Також роботодавець і працівник можуть укласти письмову угоду про 

неустойку в разі: (а) винного порушення трудового договору з боку 

працівника, (б) у випадку незаконної відмови приступити до роботи або 

(в) необґрунтованого залишення роботи. 

Безстроковий і строковий трудові договори можуть бути 

припинено у будь-який час за наявності спільної згоди працівника і 

роботодавця. За загальним правилом строковий трудовий договір 

припиняється на момент закінчення терміну, обумовленого в ньому.  

У положеннях закону (розділ 2 ЗТД Естонії), ініціатива працівника 

або роботодавця щодо припинення трудових правовідносин, 

класифікується як відмова від трудового договору. Розрізняється 

відмова від трудового договору у звичайному порядку та відмова за 

винятковими обставинами. Про припинення договору у звичайному 

порядку працівник повинен письмово повідомити роботодавця не менш 

ніж за 30 днів. Відмовитися від строкового трудового договору, крім 

договору, укладеного на час заміщення тимчасово відсутнього 

працівника, працівник не вправі. Роботодавець може відмовитися від 

трудового договору лише за винятковими обставинами. 

Винятковими обставинами для працівника вважаються суттєві 

порушення роботодавцем обов’язків за трудовим договором, а саме: (а) 

неналежне поводження та погрози, (б) істотне прострочення виплати 

винагороди за працю, (в) реальна загроза життю, здоров’ю або гідності 

працівника, (г) стан здоров’я або сімейні обставини. Відмова від 

трудового договору в цьому випадку не потребує від працівника чітко 
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визначеного строку повідомлення ним роботодавця. Така відмова 

можлива протягом розумного часу після того, як особі стало відомо або 

повинно було стати відомо про наявність вказаних обставин.  

Для роботодавця виключні обставини відмови від трудового 

договору поділяються на дві групи:  

1) такі, що виходять з особистості працівника, коли він: 

– тривалий час не виконував трудової функції в зв’язку із 

станом здоров’я (протягом 4 місяців);  

– не має достатньої кваліфікації;  

– з огляду на розумні розпорядження  роботодавця та 

відповідні попередження, порушує трудові обов’язки; 

– перебував на роботі у стані сп’яніння; 

– здійснив крадіжку, ввів в оману або скоїв інше діяння, що 

стало причиною втрати довіри до нього з боку роботодавця;  

– винно й у значній мірі завдав шкоди майну роботодавця, 

порушив обов’язок зберігання таємниці або обмеження конкуренції; 

 2) такі, що зумовлені економічними чинниками – у випадку, коли 

продовження трудових відносин на договірних умовах є неможливим 

внаслідок зменшення обсягу роботи, реорганізації або банкрутства 

роботодавця. 

За наявності виключних обставин роботодавець зобов’язаний 

попередити працівника про відмову від трудового договору у 

визначений законом строк, який залежить від стажу роботи працівника 

на підприємстві.  

Колективним звільненням, відповідно до положень ЗТД Естонії, 

слід вважати відмову роботодавця від трудових відносин, внаслідок якої 

упродовж 30 днів відбувається скорочення щонайменше: 1) п’яти 

працівників на підприємстві, на якому працює до 19 осіб; 2) десяти 

працівників на підприємстві, на якому працює від 20 до 99 осіб; 3) 10% 

працівників на підприємстві, на якому працює від 100 до 299 осіб; 3) 
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тридцять працівників на підприємстві, на якому працює 300 осіб і 

більше. 

До того, як роботодавець прийме рішення про колективне 

звільнення працівників, він зобов’язаний провести консультації з їх 

довіреною особою з метою його запобіганню або пом’якшення наслідків 

(наприклад, надання допомоги скороченим працівникам у пошуку 

роботи та перенавчанні або зменшення кількості звільнених осіб). Також 

роботодавець зобов’язаний повідомити Естонську Касу із безробіття про 

прийняте рішення стосовно скорочення працівників та надати 

інформацію про проведені консультації. 

У разі смерті роботодавця – фізичної особи трудовий договір 

переходить до спадкоємців роботодавця, за винятком випадку, коли він 

був укладений з істотним врахуванням особи роботодавця (ст. 111 ЗТД 

Естонії). 

Колективні трудові відносини регламентуються в Естонії Законом 

про колективні договори [145]. Згідно положень зазначеного 

нормативного акта колективні договори можуть бути: (а) двосторонніми 

– між роботодавцем (організаціями роботодавців) та представниками 

працівників (організаціями працівників, профспілками), або (б) 

тристоронніми, коли третьою стороною колективного договору виступає 

державний орган чи орган місцевого самоврядування. Укладенню 

колективного договору передують переговори, в яких можуть приймати 

участь сторонні експерти та спеціалісти. 

Колективні трудові спори в Естонії вирішуються примирною 

процедурою, яка проводиться за участю Національного примирителя. 

Якщо сторони під час такої процедури не досягнули згоди, спір 

виноситься на розгляд суду. Як крайній спосіб вирішення колективного 

трудового спору естонське трудове законодавство визначає страйк. Так, 

відповідно до ст. 13 Закону про вирішення колективних трудових спорів, 

страйки та локаути можуть застосовуватися лише у випадках: 1) коли 
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використано всі, передбачені законодавством способи врегулювання 

колективного трудового спору але, попри це, сторони так і не дійшли 

згоди; 2) коли будь-яка зі сторін порушує умови угоди, якої було 

укладено в результаті проведення примирних процедур; 3) коли будь-яка 

зі сторін не виконує рішення, яке було прийнято судом в ході 

врегулювання колективного трудового спору [146]. За ст. 21 наведеного 

Закону проведення страйків заборонено в органах державної влади та 

місцевого самоврядування,  збройних силах, судах та правоохоронних 

органах. 

При цьому, рішення про проведення страйку приймається 

загальними зборами працівників, а рішення про організацію локауту 

приймається роботодавцем. Про прийняте рішення ініціатор 

щонайменше як за два тижні, повідомляє іншу сторону, національного 

посередника та орган місцевого самоврядування в письмовій формі із 

зазначенням причин, точного часу та місця проведення заходу (ст. 14, 15 

Закону про вирішення колективних трудових спорів).  

Задля керування процесом страйку орган, що прийняв рішення про 

проведення страйку, обирає уповноважену особу, яка зокрема, 

забезпечує дотримання законодавства під час проведення страйку, 

інформує засоби масової інформації та примирні органи про хід страйку, 

відповідає за збереження майна підприємства, тощо. Процедуру 

проведення локауту роботодавець визначає на власний розсуд.  

Крім звичайного страйку, ст. 18 Закону про вирішення 

колективних трудових спорів визначає:  

1) попереджувальний страйк – запланований страйк, який 

проводиться за рішенням працівників або їх об’єднань. Його тривалість 

не може перевищувати однієї години. Уповноважена особа страйкарів 

повинна попередити про запланований попереджувальний страйк 

роботодавця, об’єднання роботодавців та орган місцевого 

самоврядування, щонайменше, за три дні до початку заходу;  
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2) страйк у підтримку учасників іншого страйку (страйк 

солідарності) – за рішенням об’єднання працівників, тривалістю не 

більше трьох днів. Уповноважена особа страйкарів повинна попередити 

про запланований страйк солідарності роботодавця, об’єднання 

роботодавців та орган місцевого самоврядування, щонайменше, за п’ять 

днів до початку заходу.  

Індивідуальні трудові спори вирішуються комісією по трудових 

спорах або судом. Подання заяви про індивідуальний трудовий спір є 

підставою для відмови в розгляді цього питання в суді, та навпаки – 

подання відповідної заяви до суду виключає розгляд цього питання 

комісією по трудових спорах. Порядок створення та дії комісії по 

трудових спорах визначений затвердженим урядом Статутом, який є 

підзаконним нормативним актом до Закону Естонії «Про вирішення 

індивідуальних трудових спорів» [147].  

Комісія по трудових спорах формується місцевою інспекцією 

праці. До її складу входять представники працівників та роботодавця. На 

період участі в діяльності комісії представники працівників та 

роботодавця звільняються від виконання трудових обов’язків. Учасники 

комісії отримують за свою роботу винагороду, яка виплачується за 

рахунок державного бюджету. Голову комісії призначає інспекція праці. 

За законом, людина, яка очолює комісію по трудових спорах, повинна 

мати вищу юридичну освіту. Засідання комісії визнається легітимним, 

якщо в ньому брали участь голова комісії та хоча б по одному 

представнику працівників та роботодавця.  

Заява про індивідуальний трудовий спір, додані до неї документи 

та докази повинні бути розглянуті комісією не пізніше ніж за один 

місяць. Розгляд спору проводиться комісією за присутності сторін. У 

ході слухання сторони надають пояснення, комісією заслуховуються 

свідки, перевіряються та оцінюються надані документи й інші докази.  
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Рішення за спором комісія приймає простою більшістю голосів. 

Особи, які проголосували «проти», мають можливість викласти окрему 

думку. Рішення складається з вступної, описової, мотивувальної частин 

та заключення і оформляється письмово. Копії рішення надаються 

сторонам спору. Якщо сторона вважає, що комісія спір не вирішила, 

вона вправі звернутися за розглядом індивідуального трудового спору 

до окружного суду протягом одного місяця з дня, наступного за днем 

отримання копії рішення комісії по трудовим спорам. Якщо протягом 

вказаного строку жодна з сторін не звернулася до окружного суду із 

заявою про розгляд індивідуального трудового спору, який раніше вже 

був розглянутий комісією, рішення, прийняте комісією, набуває 

чинності і стає обов’язковим для виконання сторонами. 

У трудовому законодавстві Естонії розширена порівняно з 

радянськими часами матеріальна відповідальність працівників. Так, 

якщо працівник зі своєї вини не виконає законне розпорядження 

роботодавця про переведення на іншу роботу або самовільно залишить 

роботу без попередження, він зобов’язаний відшкодувати роботодавцю 

спричинену шкоду в розмірі, що не перевищує його середню місячну 

заробітну плату. У випадку укладення трудового договору з 

порушенням правил прийому на роботу в результаті надання 

працівником завідомо неправдивих відомостей, працівник зобов’язаний 

виплатити роботодавцю компенсацію в розмірі середнього місячного 

заробітку [22, с. 395]. 

Глава 7 ЗТД Естонії встановлює відповідальність за порушення 

вимог трудового законодавства у вигляді штрафів. Загалом, в Естонії 

сума штрафу, який, у зв’язку з трудовим правопорушенням, має 

застосовуватися до юридичної особи визначається в євро, а штраф, який 

застосовується до фізичних осіб – визначається в штрафних одиницях. У 

свою чергу, штрафна одиниця дорівнює певній сумі в євро (у 2015 р. – 4 

євро, а з 1 січня 2016 р. – 8 євро). 
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До порушень в турдоправовій сфері, за які передбачена 

відповідальність у вигляді штрафних санкцій, слід  віднести наступні:  

– укладення трудового договору без включення до нього 

передбаченої законодавством інформації про умови праці; 

– укладення з неповнолітнім трудового договору на виконання 

роботи, що протипоказана для нього або укладення трудового договору 

з неповнолітнім без дозволу його законного представника чи без 

погодження з інспекцією праці; 

– встановлення для неповнолітнього робочого часу, який за 

тривалістю перевищує допустимий ліміт; 

– некоректний облік понаднормових робіт, який привів до 

перевищення встановлених лімітів щодо їх тривалості; 

– недотримання обмежень на роботу в нічний час; 

– ненадання можливості щотижневого відпочинку; 

– порушення порядку проведення консультацій при 

колективних звільненнях або переведеннях, пов‘язаних з реорганізацією 

або ліквідацією. 

Зазначені правопорушення тягнуть за собою накладення штрафу в 

розмірі до 100 штрафних одиниць для фізичної особи, та до 20 000 євро 

– для юридичної особи. 

Крім того, застосування штрафів, як елементу дисциплінарної 

відповідальності, передбачено Законом Естонії «Про дисциплінарну 

відповідальність працівників» [148]. Відповідно до зазначеного закону 

до працівників можуть бути застосовані санкції у вигляді штрафу у 

розмірі до 10 середньоденних заробітних плат або відсторонення від 

роботи без збереження заробітної плати на строк до 10 днів. Цікаво, що 

зазвичай від працівника вимагаються письмові пояснення стосовно 

причин порушення дисципліни, однак, якщо факт порушення доведений 

іншими доказами, такі пояснення не є обов’язковими й дисциплінарне 

стягнення може бути застосовано без них. 
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Доволі цікавою вбачається концепція існуючого правового 

регулювання трудових відносин в Республіці Польща (далі – Польща). 

Адже, саме ця держава має не тільки спільні історичні корені й кордони 

з Україною, а й першою у світі 2 грудня 1991 р. офіційно визнала її 

незалежність. До того ж Польща досить тривалий час знаходилася під 

впливом соціалістичної доктрини СРСР. До речі, саме в ті часи (в 1974 

р.) було прийнято її кодифікований акт у сфері праці – Трудовий кодекс 

Польщі (далі – ТК Польщі) [149], який і дотепер є чинним та 

актуальним, незважаючи на кардинальну зміну геополітичного вектору 

розвитку вказаної країни та вже досить тривалий період знаходження її в 

лавах Європейського Союзу. 

Як писав І. Я. Кисельов, Польща першою з країн Східної Європи 

розпочала шлях від соціалізму й тоталітаризму до ринкової економіки й 

демократії, проторувавши його іншим державам цього регіону. 

Особливості її розвитку (діяльність профспілкового об'єднання 

«Солідарність», масові страйкові виступи робітників тощо) призвели до 

того, що вже на початку 90-х років у країні було прийнято 4 закони (про 

профспілки, про організації підприємців, про колективні договори і про 

порядок вирішення колективних трудових спорів), що заклали міцний 

фундамент нового колективного трудового права [22, с. 411]. Польща й 

Україна – стратегічні сусіди й партнери, що набуває неабиякого 

значення після включення цієї держави до європейської і 

євроатлантичної інтеграції, оскільки Україна тепер має безпосередній 

кордон з ЄС. Досвід, набутий завдяки зусиллям польського суспільства 

на шляху входження до НАТО, вступу до ЄС, є важливим для України 

прикладом побудови демократичної держави, впровадження механізмів 

ринкової економіки і створення громадянського суспільства [150]. 

У процесі приєднання до Європейського Союзу ТК Польщі зазнав 

динамічних та значних змін, оскільки ситуація вимагала адаптації 

законодавчого акта до практичного застосування у новій соціально-



170 

 

економічній ситуації. До вступу в ЄС трудове законодавство Польщі 

мало за орієнтири акти МОП, отже реформи мали на меті приведення 

норм у відповідність до вимог законодавства ЄС, які, як відомо, є більш 

жорсткими в плані забезпечення безпеки праці та прав працівників. На 

сьогодні зазначена країна має систему трудового права, побудовану 

згідно з приписами ЄС. Система трудового права, окрім загальних норм 

ТК включає в себе й спеціальні законодавчі норми, наприклад, деякі 

форми зайнятості, такі як аутсорсінг та аутстафінг персоналу досьогодні 

є «екзотичними», тому норми, що їх впорядковують містяться в 

окремому нормативному акті, тоді як телепраця врегульовується 

нормами кодексу. Незважаючи на те, що ТК Польщі складається з 15 

частин, якщо дивитися узагальнено, його фактично можна розділити на 

дві половини, з яких: перша присвячена врегулюванню індивідуальних 

трудових відносин, друга – колективних. 

Згідно ст.ст. 2, 3 ТК Польщі роботодавцем вважається будь-яка 

організаційна одиниця, навіть така, що не має статусу юридичної особи, 

а також фізична особа, якщо вони наймають працівника. Працівником 

вважається фізична особа, що є зобов’язаною за договором найму, 

призначення, обрання або договором про кооперацію (співпрацю). 

Цікавою вбачається норма ст. 9
1
 ТК Польщі, відповідно до якої 

роботодавець, якщо це виправдано його фінансовим станом, має право 

тимчасово призупинити дію трудового законодавства в цілому, або у 

визначеній частині, уклавши відповідну угоду з профспілковою 

організацією або, якщо її не було створено, з уповноваженим 

представником працівників. Тривалість такого припинення не може бути 

довшою ніж три роки. Про вказану угоду сповіщається окружний 

трудовий інспектор. 

За ст. 22 ТК Польщі, вступаючи у трудові відносини працівник 

погоджується працювати для певного роботодавця й під його 

керівництвом, у визначеному місці та визначений час, в свою чергу, 
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роботодавець погоджується сплачувати працівнику винагороду за 

роботу. Будь-яка робота на вказаних умовах розглядатиметься 

законодавством як трудові відносини, незалежно від того, як сторони 

називатимуть ці відносини. 

Звертаючись безпосередньо до трудового договору як ключового 

елемента правового впорядкування трудових відносин, слід підкреслити, 

що в Польщі він обов’язково укладається в письмовій формі (ст. 25 ТК 

Польщі). Якщо його не укладено письмово, роботодавець зобов’язаний 

не пізніше дати початку роботи працівника укласти договір письмово з 

метою подальшого засвідчення його сторін, предмета й умов. Кодекс 

розрізняє: трудовий договір, укладений на невизначений строк, 

трудовий договір, укладений на певний строк (строковий договір), 

трудовий договір, укладений на час випробування (не більш ніж на три 

місяці). 

При формуванні змісту трудового договору польське 

законодавство про працю враховує інтереси як працівників, так і 

роботодавців, що в умовах ринкової економіки є актуально й вельми 

важливо. За приклад наведемо можливу заборону конкуренції, що 

закріплюється безпосередньо у трудовому договорі або в окремому його 

додатку. Згідно із цією умовою працівник не може вести конкурентної 

діяльності щодо роботодавця, а також не вправі працювати на підставі 

трудового договору або на іншій підставі в іншого роботодавця, що діє в 

тій же галузі. Роботодавець, який зазнав збитків у результаті порушення 

трудівником заборони конкуренції, вправі вимагати від останнього їх 

відшкодування.  

Норми ст. 29
1 

ТК Польщі чітко закріплюють обов’язкові умови 

трудового договору з працівниками, що направляються на роботу в 

країни ЄС на строк, що перевищує один місяць. Такий договір повинен 

містити положення щодо тривалості трудової діяльності поза межами 
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Польщі, а також вид валюти, в якій працівникові нараховуватиметься 

заробітна платня.  

Нормами ст. 67
5 

ТК Польщі передбачено також порядок 

застосування дистанційної праці (телепраці). Згідно з наведеною 

статтею робота може бути виконана за межами робочого місця з 

використанням електронних засобів зв’язку, тобто шляхом надання 

послуг в електронному вигляді. У такому випадку роботодавець і 

дистанційні працівники в окремій угоді вказують: (а) порядок 

страхування і правила використання обладнання, необхідного для 

виконання роботи (в тому числі, порядок його інвентаризації, 

обслуговування та ремонту); (б) правила для роботодавців для зв’язку з 

дистанційними співробітниками; (в) спосіб і форму контролю роботи 

віддалених працівників. Спосіб контролю роботодавець визначає на 

власний розсуд, однак, порядок перевірки не може порушувати 

конфіденційності приватного життя або перешкоджати побутовому 

використанню приміщень працівником або членами його сім’ї. 

Загальний норматив робочого часу в Польщі дорівнює 40 годин на 

тиждень. При цьому при визначенні обов’язкових щорічних відпусток 

враховується стаж роботи працівника. Так, щорічна відпустка складає 20 

днів, якщо особа працює менше 10-ти років, і 26 днів – якщо вона 

працює понад 10 років. 

ТК Польщі не містить імперативних підстав припинення трудових 

правовідносин. Для розірвання трудового договору необхідна лише 

ініціатива сторін. Відповідно до ст. 30 Кодексу дія цього договору 

припиняється: 1) за угодою сторін; 2) після повідомлення однією зі 

сторін (звільнення з попереднім повідомленням); 3) без попереднього 

повідомлення; 4) у зв’язку із закінченням часу, на який він був 

укладений; 5) у разі завершення виконання обумовленої роботи. Заява 

будь-якої зі сторін щодо припинення трудових правовідносин 

обов’язково повинна бути оформлена письмово. Крім того, заява 
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роботодавця про припинення трудових правовідносин з працюючим, 

повинна містити інструкції стосовно права останнього звернутися до 

суду з трудових спорів.  

Відповідно до ст. 36 ТК Польщі, припинення трудового договору, 

укладеного на  невизначений строк, відбувається з дотриманням 

наступних термінів: 1) не раніше ніж через два тижня після вручення 

повідомлення однією стороною іншій – якщо працівник пропрацював у 

роботодавця менш ніж півроку; 2) не раніше одного місяця після 

вручення відповідного повідомлення – якщо відпрацьовано щонайменше 

півроку; 3) не раніше трьох місяців після повідомлення – якщо 

відпрацьовано щонайменше три роки.  

Договір, укладений на визначений строк припиняється за 

закінченням часу, на який він був укладений. Польське законодавство 

обмежує кількість строкових трудових договорів,  які можна укладати з 

одним й тим же працівником: допускається укладення двох договорів на 

певний строк поспіль, а наступний після цього трудовий договір вже має 

укладатися на невизначений строк (за умови, що перерва між 

договорами не перевищує одного місяця).  

Трудовий договір, яким передбачений випробувальний термін, 

може бути припинений до закінчення періоду випробування шляхом 

направлення відповідного повідомлення роботодавцем. Стаття 34 ТК 

Польщі в цьому разі закріплює такий термін повідомлення: (а) 3 робочих 

дні, якщо випробувальний термін не перевищує 2-х тижнів; (б) один 

тиждень, якщо цей термін перевищує 2 тижні; (в) 2 тижні, якщо 

випробувальний термін складає 3 місяці. 

Роботодавець наділений правом припинити трудовий договір без 

попереднього повідомлення, якщо працівник: (а) здійснив значне 

порушення трудових обов’язків; (б) скоїв злочин та йому було 

заборонено займати певні посади або виконувати певні роботи, що 

підтверджується вироком суду; (в)  втратив довіру роботодавця, яка є 



174 

 

необхідною для подальшого виконання трудових обов’язків; (г) 

відсутній на роботі протягом певного строку у зв’язку з тимчасовою 

непрацездатністю; (ґ) відсутній на роботі більш ніж 1 місяць за інших 

поважних причин, не пов’язаних з тимчасовою непрацездатністю (ст. 51-

55 ТК). 

Упродовж строку попередження трудівник має право на вільний 

час, що йому надається й оплачується роботодавцем. Такий час може 

становити 2 робочих дні, якщо працівника повідомлено про звільнення 

за 2 тижні, або 3 робочих дні – при попередженні працюючого про 

звільнення за 3 місяці. Наявність наведеного положення в ТК Польщі є 

додатковою соціальною гарантією для звільнюваного працівника, що 

спрямована насамперед на сприяння його подальшому 

працевлаштуванню. Адже презюмується, що вільний час той буде 

використовувати для пошуку нового місця роботи. 

Працюючий може розірвати трудовий договір без попередження, 

якщо йому було видано медичне свідоцтво про шкідливість для здоров’я 

наслідків роботи, а також за неможливості роботодавця перевести його 

на іншу роботу, що відповідає стану його здоров’я і професії. Також 

працівник вправі розірвати дію цього правочину без попередження, 

якщо роботодавець учинив серйозне порушення основних зобов’язань 

перед працівником. Заява останнього про розірвання договору без 

попередження повинна бути оформлена в письмовій формі із 

зазначенням причин, що виправдовують припинення дії останнього. 

Роботодавець також має право розірвати трудовий договір у 

зв’язку з відсутністю працівника на роботі протягом 3-х місяців, що 

зумовлена тимчасовим утриманням його під вартою. Однак, незважаючи 

на припинення дії трудового договору за цією підставою, роботодавець 

зобов’язаний повторно найняти працівника, якщо кримінальна справа 

була припинена або вирок не було винесено та особа повідомила про 
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своє бажання повернутися на роботу протягом 7-ми днів з моменту 

винесення рішення. 

Строковий трудовий договір також може бути припинений за 

згодою сторін достроково, якщо його було укладено на 6 місяців і про 

таку  можливість дострокового розірвання зазначено в його положеннях. 

У такому випадку термін попередження про розірвання становить 2 

тижні. Останнє має бути оформлено письмово й не вимагає 

обов’язкового зазначення причини розірвання договору. 

Статтями 63
1 

і 63
2 

ТК Польщі передбачено порядок припинення 

трудових правовідносин у випадку смерті фізичної особи – роботодавця 

або працівника. Так, смерть працівника є підставою для припинення 

трудових відносин. У цьому разі всі майнові права, що випливають із 

трудових відносин (заробітна плата, особисте майно, компенсаційні 

виплати), переходять в рівних частках члену подружжя або іншим 

особам, які відповідають вимогам щодо отримання пенсії за законом про 

пенсії з Фонду соціального страхування. Працівник, чий трудовий 

договір припинився з причини смерті фізичної особи – роботодавця, має 

право на компенсацію в розмірі винагороди, яку він міг би отримати за 

час його можливого повідомлення про звільнення. 

Наголосимо, що, незважаючи на такий довільний порядок 

припинення трудових відносин, законодавство Польщі передбачає певні 

обмеження щодо звільнення працівників з ініціативи роботодавця. 

Приміром, заборонено звільняти осіб, відсутніх з причини хвороби, 

вагітних жінок, членів виконавчого органу профспілок або інших членів 

профспілки під час проведення ними переговорів з роботодавцем. За 

приклад таких обмежень можна навести ст. 39 ТК Польщі, згідно з якою 

роботодавець не вправі розірвати за власною ініціативою договір з 

працівником, якому не вистачає менше 4-х років до пенсійного віку, 

якщо стаж роботи надає йому право на отримання пенсії саме із цього 

віку. Роботодавець також не має права припинити дію трудового 
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договору з працюючим під час відпустки останнього або відсутності на 

роботі з інших поважних причин, якщо не закінчився строк права на 

звільнення без попереднього повідомлення. При банкрутстві або 

припиненні підприємницької діяльності фізичної особи – роботодавця 

трудовий договір, укладений на конкретний строк або на певний час 

виконання відповідної роботи може бути розірваний будь-якою зі сторін 

за 2 тижні. 

Колективні звільнення регламентуються Законом про спеціальні 

правила розірвання трудових договорів за причинами, які не залежать 

від працівника від 13 березня 2003 р. [151]. Відповідно до зазначеного 

нормативного акта, колективним звільненням визнається звільнення 

протягом 30 днів: 1) щонайменше 10 працівників, при загальному штаті 

на підприємстві від 20 до 100 осіб; 2) щонайменше 10 % працівників, 

при загальному штаті на підприємстві від 100 до 300 осіб; 

3) щонайменше 30 працівників, якщо на роботодавця працює 300 та 

більше осіб. 

Відповідно до ст. 2 Закону про спеціальні правила розірвання 

трудових договорів за причинами, які не залежать від працівника, 

роботодавець зобов’язаний провести консультації щодо намірів 

колективного звільнення з профспілкою підприємства. Вказані 

консультації мають на меті посприяти зменшенню кількості працівників, 

які підлягають колективному звільненню, в тому числі шляхом 

професійної перепідготовки та навчання або створення нових робочих 

місць для працівників, що звільнюються. Порядок проведення 

вищезазначених консультації визначений Законом про інформування 

працівників та проведення з ними консультацій від 7 квітня 2006 р. 

[152], що, в свою чергу, є імплементацією положень Директиви 

Європейського парламенту та Ради 2002/14/EC від 11 березня 2002 р., 

яка встановлює загальні рамки для інформування та консультування 

працівників у Європейському Співтоваристві. 
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У випадку припинення трудового договору роботодавець 

зобов’язаний надати працівнику довідку з місця роботи – так зване, 

свідоцтво про зайнятість, яке повинно містити інформацію про 

тривалість та тип роботи, займану посаду та причину звільнення, а 

також іншу інформацію, яка є необхідною для розрахунку та 

призначення працівнику виплат соціального забезпечення. 

Дотримання трудової дисципліни в Польщі забезпечується не 

тільки такими звичними засобами, як попередження й догана, а й 

штрафами. Приміром, за недотримання працівником правил безпеки й 

охорони праці, протипожежних правил, за відсутність на роботі без 

поважної причини, появу в нетверезому стані або розпивання спиртних 

напоїв у робочий час роботодавець має право накласти на нього штрафні 

санкції. Крім того, працівник, який у результаті невиконання або 

неналежного виконання своїх трудових обов’язків завдав роботодавцеві 

збитків, несе матеріальну відповідальність у розмірі заподіяної шкоди, 

але не більше свого 3-місячного заробітку. Якщо трудівник навмисне 

заподіяв шкоду роботодавцеві, він відшкодовує вартість збитків 

повністю. 

Повна матеріальна відповідальність за завдану шкоду, відповідно 

до ст. 124 ТК Польщі, покладається на працівника, у віданні якого, 

відповідно до трудової функції, знаходяться гроші, цінні папери або інші 

цінності, інструменти або подібні предмети, засоби індивідуального 

захисту, одяг та взуття. Працівник може бути звільнений від повної 

матеріальної відповідальності за завдану шкоду, якщо доведе, що шкоду 

було спричинено в результаті незабезпечення роботодавцем умов, 

необхідних для захисту, ввіреного працівнику майна. 

За трудовим законодавством Польщі матеріально відповідальні 

працівники можуть взяти на себе солідарну відповідальність за 

відповідним договором, укладеним у письмовій формі. В договорі 

визначаються, зокрема, в якій частині відповідатиме за шкоду кожний з 
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працівників. Тим не менш,  якщо виявиться, що шкоду було повністю 

або частково завдано певними працівниками, то вони будуть нести 

персональну відповідальність за всю шкоду або за її частину. 

Відповідно до ст. 118 ТК Польщі, у випадку завдання шкоди 

роботодавцю кількома працівниками, кожний з них несе 

відповідальність за частину шкоди, визначену відповідно до ступеню 

вини у її заподіянні. Якщо ступінь вини виявити неможливо, працівники 

несуть відповідальність у рівних частках. 

За відповідні порушення у сфері трудових відносин роботодавці 

теж зазнають достатньо суворих штрафів. Наприклад, ст. 281 ТК Польщі 

встановлює штрафні санкції в розмірі від 1000 до 30 000 злотих, до яких 

притягується роботодавець, якщо він:  

– укладає цивільно-правовий договір замість трудового;  

– не дотримується письмової форми трудового договору;  

– припиняє трудові відносини з працівником без попереднього 

повідомлення;  

– застосовує щодо трудівників покарання, не передбачене в 

положеннях трудового законодавства про їх відповідальність; 

– порушує положення про робочий час;  

– не дотримує належного документообігу трудових справ 

працівників;  

– знищив або пошкодив документи з питань, що стосуються 

трудових відносин та особистих справ співробітників.  

Аналогічні штрафні санкції накладаються на особу, яка всупереч 

своїм посадовим обов’язкам: (а) не виплачує працівникові або членам 

його сім’ї заробітну платню чи інші виплати протягом установленого 

законом строку; (б) не надає працівникові щорічної відпустки або 

надмірно зменшує її розмір; (в) не видає працюючому документ, що 

підтверджує його роботу. 
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Щорічна відпустка тривалістю 20 днів надається, якщо працівник 

має стаж якнайменше 10 років, 26 днів – якщо стаж працівника складає 

понад 10 років. При цьому до стажу включаються також всі періоди 

попередньої роботи незалежно від можливих перерв у трудовій 

діяльності. До стажу, який використовується для визначення тривалості 

відпустки включаються періоди навчання: у початкових професійно-

технічних училищах – не більше 3-х років; у середніх професійно-

технічних училищах – не більше 5-ти років; в середній загальноосвітній 

школі – не більше 4-х років; для отримання неповної вищої освіти – не 

більше 6-ти років; у ВНЗ – не більше 8 років (ст.ст. 154, 154
1
, 155 ТК 

Польщі).  

Як визначено ст. 172 ТК Польщі, працівник має право на 

отримання винагороди під час щорічної відпустки, розмір якої дорівнює 

заробітній платі, яку б він отримав, якщо працював би цей період. 

За письмовою заявою працівнику можу бути надано неоплачувану 

відпустку, тривалість якої визначається угодою між ним та 

роботодавцем. Працівникові крім того може бути надано неоплачувану 

відпустку з метою його роботи протягом строку її дії у іншого 

роботодавця. В такому випадку, тривалість відпустки визначається 

домовленістю між двома роботодавцями (ст. 174, 174
1
 ТК Польщі). 

ТК Польщі розрізняє по відношенню до підприємства зовнішні та 

внутрішні колективні договори. Колективно-договірному регулюванню 

не підлягають трудові відносини, у яких приймають участь: (а) державні 

службовці та працівники органів державної влади; (б) особи, що 

займають виборні посади в органах місцевого самоврядування та 

працівники органів місцевого самоврядування; (в) прокурори, судді та їх 

помічники. 

За загальним правилом колективний договір визначає: 1) умови, 

яким повинні відповідати трудові відносини, що існують між сторонами 

договору; 2) взаємні зобов’язання сторін, в тому числі щодо 
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застосування та дотримання положень договору. Крім того, сторони 

колективного договору можуть передбачити в ньому врегулювання 

питань трудових відносин, які не закріплено чинним законодавством. 

Зовнішні колективні договори укладаються між об’єднаннями 

профспілок та організаціями роботодавців на різних рівнях. Об’єднання, 

що діють на загальнодержавному рівні називаються конфедераціями, на 

територіальному або галузевому рівнях – федераціями та асоціаціями 

(ст. 241
14-15 

ТК Польщі). Внутрішній колективний договір укладається 

між роботодавцем та профспілковою організацією, яка представляє 

інтереси працівників підприємства (ст. 241
23-30 

ТК Польщі). Колективні 

трудові угоди будь-якого рівня підлягають державній реєстрації. 

На думку І. Я. Кисельова, для Польщі характерним є посилення 

гнучкості в правовому регулюванні праці, яке призвело, зокрема, до 

певної корекції принципу in favorem. Так, в країні дозволено включати в 

колективні договори норми, що погіршують умови праці порівняно з 

законодавством, якщо це виправдано необхідністю попередження або 

обмеження безробіття. Заради цих цілей дозволено включати до 

заводських колективних договорів норми, що є гіршими для 

працівників, ніж ті, що закріплені у колективних договорах більш 

високого рівня (галузевих, регіональних) [22, с. 399]. 

Для вирішення трудового спору працівник має право звернутися 

безпосередньо до суду або спробувати розв’язати його за допомогою 

примирної комісії. Примирна комісія створюється на підприємстві з 

представників роботодавця та представників профспілки. Законодавчо 

заборонена участь в примірній комісії: директора та головного 

бухгалтера, юрисконсульта та особи, яка веде кадровий облік або 

відповідає за нарахування заробітної плати (ст.ст. 242, 244, 246, 251  ТК 

Польщі). Примирна комісія повинна вирішити спір на протязі 14 днів з 

дня подання працівником відповідної заяви. Якщо спір не вирішено, 
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комісія, за вимогою працівника, має передати його на розгляд до 

трудового суду. 

Спираючись на наведене доходимо висновку, що в Польщі завдяки 

вдалому переформуванню вектору правового регулювання трудових 

відносин, її законодавчим органам вдалося пристосувати положення 

соціалістично сформованого Трудового кодексу до реалій розвиненої 

ринкової економіки і членства в Європейському Союзі. Запозичення 

польського досвіду модернізації трудового законодавства вважаємо 

дуже корисним і для України. Адже розроблені проекти трудових 

кодексів України фактично не змінюють існуючої правової конструкції 

регламентації трудових відносин, а лише узагальнюють положення 

функціонуючих законів у сфері праці. За наявності таких обставин було 

б доречніше внести відповідні зміни у чинний КЗпП з урахуванням умов 

сучасності, а не запроваджувати нове перспективне трудове 

законодавство, фактично аналогічне існуючому. Зазначене дозволило б 

створити належне підґрунтя для розроблення в нашій державі сучасної 

трудоправової реформи, результатом якої має бути запровадження 

проєвропейської концепції регулювання трудових відносин, а формою 

вираження – новий Трудовий кодекс України. 
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Висновки за розділом 2 

 

1. На цей час правові акти Міжнародної організації праці 

продовжують гармонічно й виважено впливати на подальше 

регулювання трудових відносин у ЄС. Це зумовлено насамперед тим, що 

використання досвіду МОП щодо впорядкування й удосконалення 

трудового законодавства збігається з принциповими, основоположними 

цілями ЄС. Вимоги цієї організації запроваджуються як шляхом 

імплементації національним законодавством країн-членів ЄС через їхні 

власні зобов’язання як членів МОП, так і в глобальній 

загальноєвропейській площині – через дієву й широку співпрацю ЄС і 

МОП з урахуванням принципів, на яких ґрунтується правова система 

Євросоюзу. 

2. Правовій системі ЄС загалом притаманна сукупність принципів, 

деякі з яких схожі з принципами інших правових систем 

внутрішньодержавного й міжнародного права, а деякі мають 

оригінальну природу. Слід виділити загальні та спеціальні принципи 

права ЄС. Під загальними принципами потрібно розуміти джерела 

правового регулювання, що діють у всіх сферах відання ЄС і притаманні 

також іншим демократичним правовим системам. Указані принципи 

було сформульовано в рішеннях Суду ЄС, яким, зокрема, проголошено: 

основні права особи й обов’язковість їх дотримання; процесуальні права 

й гарантії: право на захист, конфіденційність спілкування з адвокатом, 

право бути заслуханим тощо; принцип правової визначеності (або 

правової безпеки), відповідно до якого законодавство ЄС повинно бути 

зрозумілим і передбачуваним для всіх суб’єктів та не мати зворотної 

сили. Спеціальні принципи права ЄС мають силу в рамках певних 

галузей або сфер правового регулювання. Найважливішими серед них є 

принципи, що визначають правовий режим внутрішнього ринку ЄС, а 

саме: свободи руху товарів, осіб, послуг і капіталів. 
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3. Найголовнішою умовою європейської інтеграції слід вважати 

повну свободу пересування працівників у межах Співтовариства, що 

передбачає ліквідацію дискримінації, заснованої на національності 

(громадянстві) між громадянами держав-членів ЄС стосовно зайнятості, 

заробітної плати та інших умов праці. Безпосередньо трудове 

законодавство ЄС сфокусовано на впорядкуванні таких інститутів, як 

робочий час і час відпочинку, охорона праці, захист працівників у 

випадках зміни або банкрутства роботодавця чи скорочення штату, 

участь працівників в управлінні юридичною особою (так звана 

виробнича демократія). 

4. Фактичне нормативне врегулювання трудового договору 

належить до національного законодавства країн-членів ЄС. 

Індивідуальний трудовий договір регламентовано правом, яке обирають 

його сторони, однак у будь-якому разі цей вибір не повинен погіршувати 

умови праці працівника або позбавляти його захисту, наданого нормами 

права ЄС. Якщо сторони цього договору не зробили такого, 

використовується право країни, у якій особа зазвичай виконує роботу. У 

випадку, коли неможливо визначити країну, в якій виконано роботу, 

договір регулюється правом країни, де знаходиться установа, що 

найняла особу. Названі положення на рівні ЄС закріплено в Регламенті 

ЄС 593/2008 про право, що належить до застосування договірних 

зобов’язань. 

5. Доцільним вбачається запровадження в українському трудовому 

праві положень, аналогічних Директиві 91/533/ЄC від 14 жовтня 1991 р. 

про обов’язок роботодавця інформувати працівників про умови, 

передбачені трудовим договором. Зазначений нормативний акт 

зобов’язує підприємця інформувати прийнятих на роботу осіб про 

основні умови договору, зокрема такі, як: найменування сторін; місце 

роботи; трудова функція (назва, категорія роботи або її короткий опис); 

дата початку роботи, її передбачувана тривалість (у випадку укладення 
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строкового трудового договору); тривалість щорічної оплачуваної 

відпустки; строк попередження про звільнення; заробітна плата; 

тривалість робочого дня й робочого тижня та ін. 

6. Трудове право у Великобританії застосовується на 2-х рівнях 

регулювання праці – індивідуальному та колективному. На першому 

рівні трудові відносини, за винятком відносин із певними видами 

державних службовців, визначаються трудовим договором, укладання 

якого регулюється правилами, що випливають із загального права. 

Наявність такого договору є підставою для поширення на працівників 

більшості гарантій у сфері праці, встановлених уже нормами 

законодавчих актів. На колективному рівні регламентації праці 

превалює застосування норм писаного права (нормативно-правових 

актів). Це зумовлено тим фактом, що загальним правом функціонування 

профспілок та організація страйків у цій державі визнаються 

протиправними. Крім того, на рівні законодавчих актів визначаються 

такі аспекти регламентування праці, як-от: захист трудової діяльності 

дітей і жінок; здоров’я та безпека праці; мінімальний розмір заробітної 

плати; тривалість робочого часу та часу відпочинку; підстави 

відсторонення від роботи; припинення трудових відносин та ін. 

7. Британське трудове право порівняно з трудовим правом України 

є більш суворим до працівників. Як приклад можна навести правове 

регламентування тривалості робочого часу, яке у цій країні встановлено 

на офіційному (державному) рівні Правилами робочого часу (The 

Working Time Regulations 1998) і складає: для осіб віком до 18 років – 

максимум 40 годин на тиждень, або 8 годин на добу; для працівників, 

старших 18 років – 48 годин на тиждень. Формування ж моделі 

економічних гарантій прав працівників у Великобританії, навпаки, є 

одним з найоптимальніших у світі. Стосується це в першу чергу рівня 

оплати праці. Мінімальний розмір заробітної плати закріплено у 
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спеціальному Законі про національний мінімальний розмір оплати праці, 

згідно з яким мінімальна ставка зарплати залежить від віку трудівника. 

8. Доцільним вбачається запровадження в Україні британського 

досвіду регулювання вимушеного припинення трудових правовідносин, 

що в цій країні має назву «конструктивне звільнення» (constructive 

dismissal). Наведену категорію Закон Великобританії про права 

найманих працівників (Employment Rights Act 1996) розуміє як 

вимушене, «за власним бажанням», розірвання трудового договору 

працівником. Таке припинення особою трудових відносин насамперед 

зумовлене умисним створенням роботодавцем ворожого до неї 

виробничого середовища, що може виражатися у: знущанні й усних 

образах; відстороненні від роботи без виплати заробітної плати; 

ігноруванні заяв або звернень; примушенні до невигідної зміни умов 

трудового договору та ін. У Великобританії при розгляді спорів щодо 

конструктивного звільнення застосовують наслідки, притаманні 

незаконному звільненню. В Україні незаконні дії роботодавця щодо 

примушення працівника звільнитися за власною ініціативою є дуже 

поширеними, а тому потребують відповідного правового врегулювання 

в частині надання належного захисту працівникам у разі виникнення 

такої протиправної поведінки. 

9. Для сучасної Великобританії притаманна стійка тенденція до 

посилення впливу законодавства на регламентування ключових 

елементів трудових відносин і поступового відходу від традиційного для 

вказаної країни загального права. Зумовлено це насамперед специфікою 

галузі трудового права, функціонування якої неможливо без наявності 

імперативних норм, спрямованих на захист основних прав і свобод у 

розглядуваній сфері. Тривале перебування Великобританії у складі ЄС 

обумовлює поширення на неї трудоправових норм, прийнятих у рамках 

цього об’єднання держав. Така неузгодженість правозастосовної 

політики, що виражена у застосуванні в країні фактично у двох 
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фактично протилежних систем права, ускладнює сприйняття та 

реалізацію суб’єктами своїх трудових правовідносин. 

10. У Франції, незважаючи на достатньо глибоку деталізацію 

трудових відносин і чималу історію їх кодифікованого правового 

регулювання, існує інша проблема, що полягає насамперед у громіздкій 

правовій конструкції чинного Трудового кодексу, яка, попри всі 

численні спроби покращення правового застосування, залишилася від 

попередніх кодифікованих актів 1910 і 1973 років. Крім того, гонитва за 

гнучкістю та мобільністю застосування трудових відносин, зумовлена 

подоланням наслідків останніх економічних криз, негативно вплинула 

на гарантії захисту трудових прав працівників, що виразилось у 

домінуванні строкових трудових договорів, відходженні від принципу in 

favorem з економічних мотивів, перевищенні нормативів робочого часу 

та ін. 

11. Для Іспанії характерним є відведення дуже важливої ролі 

колективним договорам у регламентації ключових аспектів трудових 

відносин. У системі трудового права цієї країни вони виступають не 

просто локальними нормативно-правовими актами, а переважно 

каталізатором реалізації волі профспілок у питаннях забезпечення 

інтересів трудових колективів. Це пояснюється насамперед історичними 

чинниками, оскільки їхнє масове впровадження відбувалося в яскраво 

виражену соціалістичну епоху, коли укладення колективних договорів 

мало місце на державному рівні, а не в конкретному суб’єкті 

господарювання. Як свідчить історія, в умовах ринкової економіки 

наведена концепція є неприйнятною, адже всі роботодавці за своїми 

економічними можливостями є різними й у певних випадках не мають 

змоги задовольняти необмежену волю профспілок; 

12. У Польщі дотримання працівниками трудової дисципліни 

забезпечується такими традиційними засобами, як попередження, догана 

і штрафи. Так, за недотримання працівником правил безпеки й охорони 
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праці, протипожежних правил, за відсутність на роботі без поважної 

причини, появу на роботі в нетверезому стані або розпивання спиртних 

напоїв у робочий час роботодавець може накласти на нього штраф. Це 

явно суперечить загальній соціальній спрямованості трудового права й 

робить працівника більш уразливим до господарського свавілля 

роботодавця. 
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РОЗДІЛ 3 

СУЧАСНІ КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ПРАВОВОГО 

РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ В УКРАЇНІ 

 

3.1 Теоретичні підходи до систематизації й кодифікації 

законодавства про працю в умовах ринкової економіки 

 

За сучасних умов активного розвитку в Україні ринкових відносин 

та євроінтеграційних процесів не викликає сумніву необхідність 

дослідження існуючих і вироблення нових прогресивних підходів до 

ключових аспектів розвитку законодавства про працю. Як відзначає 

Т. А. Занфірова, трансформація трудових відносин, викликана 

глобальними змінами у країні й у світі, вимагає від сучасного трудового 

права адаптації до нових умов постіндустріалізму, постійного 

оновлювання і пристосування до змінюваних відносин у царині праці 

[153, с. 19]. 

Реформування трудового законодавства потребує не 

вдосконалення чи уточнення окремих норм, а розроблення оновлених 

концептуальних підходів у питаннях правового регулювання трудових 

відносин. Перехід до ринкової економіки й формування приватної 

власності відчутно вплинули на розвиток індивідуальних і колективних 

трудових відносин. Це вимагає іншого погляду на їх правову 

регламентацію. Новий статус України як суверенної держави ставить на 

порядок денний питання створення законодавства, яке регулювало б усі 

суспільно-трудові відносини, що виникають у зв’язку із застосуванням 

найманої праці. При цьому треба враховувати, що чинне законодавство 

про працю значно застаріло, не завжди відображає потреби ринкової 

економіки й вимагає суттєвого оновлення. Адже функціонуюче трудове 

право було прийнято в умовах безроздільного панування однієї форми 

власності – державної, планового ведення народного господарства й 
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жорсткої державної централізованої регламентації трудових відносин. За 

таких умов законодавство про працю очікує не часткових змін, а 

належної кодифікації [154, с. 6, 7]. 

Основним завданням кодифікаційних процесів у сфері правового 

регламентування трудових відносин є запровадження нової системи 

законодавчих і нормативно-правових актів про працю, якій належить 

бути цілісною, відповідаючою умовам ринкової економіки і 

привабливою для всіх учасників таких відносин. У центрі роботи з 

реформування трудового законодавства є, безперечно, підготовка нового 

Трудового кодексу України, покликаного комплексно і більш якісно 

порівняно з чинним регулювати трудові відносини, що виникають на 

підставі укладеного трудового договору. Новий ТК має стати не лише 

формально, а й реально основним законодавчим актом у царині праці. У 

зв’язку із цим підзаконне регламентування має здійснюватися тільки на 

виконання Кодексу, що сприятиме підвищенню ролі і значення нового 

ТК як основного законодавчого акта в упорядкуванні трудових відносин 

[155, с. 258]. 

Звернімо увагу й на протилежну позицію, висловлену 

О. М. Обушенком. Як зазначає вчений, на цей час має місце процес, 

який можна назвати «декодифікацією» трудового законодавства. КЗпП 

України втратив своє положення єдиного нормативного акта, що чітко й 

повно регламентує всі відносини, а також прийнято велику кількість 

законів з окремих інститутів трудового права. У зв’язку із цим постала 

проблема доцільності як існування КЗпП в нинішньому вигляді, так і 

прийняття нового Трудового кодексу. Можливо, краще було б прийняти 

Основи законодавства про працю, в яких установити: (а) загальні 

трудоправові захисні норми і (б) чітку відсилку до певної норми для 

кожного інституту трудового права [156, с. 39]. 

Наразі, в новітніх умовах ринкової економіки в Україні особливо 

актуальним, на нашу думку, постає питання систематизації 
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законодавства про працю. Зокрема, значна кількість нормативно-

правових актів у сфері регламентації трудових і тісно пов’язаних з ними 

відносин, що накопичилася з радянських часів, обумовлює складність їх 

сприйняття пересічним працівником. Ось чому за цих умов певної 

вагомості набуває дослідження перспективних напрямків систематизації 

законодавства про працю. Як доречно наголошує П. А. Бущенко, одним 

зі шляхів запровадження якісної системи трудового законодавства, що 

відображає основні закономірності соціально-економічних відносин у 

суспільстві, є його своєчасне і всестороннє вдосконалення через 

проведення відповідної систематизації як одного з методів поліпшення 

законодавства, під яким розуміється діяльність органів державної влади 

з упорядкування нормативно-правових актів, приведення їх у чітку 

систему складанням кодексів, збірників та інших нормативних актів. 

Систематизація виконує важливу функцію у справі ефективного 

здійснення правотворчої діяльності [157, с. 36]. 

Т. М. Рахманіна із цього приводу слушно вказує: якщо проблеми 

систематизації залишити без уваги, то немає жодних сумнівів, що вже в 

найближчому майбутньому вони стануть надзвичайно гострими. Саме 

тому вже сьогодні поступово, крок за кроком необхідно йти в напрямку 

послідовного впорядкування законодавства. Інакше ми скоро 

перестанемо орієнтуватись у складному нормативному масиві, 

заплутаємося навіть у якісних нових законах [158, с. 45]. На думку С. С. 

Карінського, систематизація законодавства полягає в суворо 

послідовному розподілі всіх існуючих нормативних актів за заздалегідь 

розробленим класифікаційним рубриками, передбаченими в 

затвердженій схемі відповідних збірників (або збірки) актів. Правильно 

організована систематизація трудового законодавства благотворно 

впливає на його впорядкування, сприяючи усуненню прогалин, 

неузгодженостей, суперечностей у правовому регулюванні трудових 

відносин, дозволяє державним органам і громадянам краще 
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орієнтуватися в чинному законодавстві і сприяє правильному його 

застосуванню. При цьому практика свідчить, що робота з удосконалення 

систематизації законодавства становить собою, по суті, безперервний 

процес [159]. 

Визначальною умовою систематизації трудового законодавства 

логічно має стати узгодження безпосередньо галузевих нормативно-

правових актів, що є природним завданням процесу узагальнення й 

удосконалення їх положень, усунення паралельної регламентації 

трудових відносин, неоднозначного їх розуміння й використання. У 

цьому зв’язку варто звернути увагу на необхідність не тільки охоплення 

в єдиному тексті кодексу чинних законів («Про оплату праці», «Про 

охорону праці», «Про відпустки», «Про колективні договори і угоди» та 

інших), а й опрацювання і відображення значної кількості підзаконного 

нормативного матеріалу [160, с. 67]. 

Відзначимо, що окремі аспекти систематизації трудового 

законодавства досліджувалися такими вченими, як С. С. Карінський, 

М. Г. Александров [159, 161] та ін. У сучасній науці трудового права 

основну увагу дослідники приділяють проблемам кодифікації трудового 

законодавства, а інші форми його систематизації залишаються 

недостатньо висвітленими.  

У загальній теорії права поняття «систематизація законодавства» 

тлумачиться як постійна форма розвитку й упорядкування діючої 

правової системи. Як зауважує В. С. Нерсесянц, у сучасних 

цивілізованих державах функціонує значна кількість нормативних актів, 

прийнятих різними правотворчими органами. Правотворчість не може 

зупинитися на якомусь певному етапі, а весь час перебуває в русі й 

розвитку в силу динамізму соціальних зв'язків і виникнення нових 

потреб суспільного життя, що вимагають належного правового 

регулювання. Постійно змінюється система права, її розвиток і 

вдосконалення, приймаються нові нормативні акти, вносяться до них 
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зміни, скасування застарілих нормативних рішень об'єктивно 

зумовлюють упорядкування всього комплексу чинних нормативних 

актів, їх укрупнення, приведення у відповідну науково обґрунтовану 

систему, видання різного роду збірників і зібрань законодавства. Така 

діяльність з приведення нормативно-правових актів у єдину 

впорядковану систему зазвичай іменується як «систематизація 

законодавства» [162, с. 348]. На думку науковців, правотворча функція 

сучасної держави потребує вдосконалення. А це, у свою чергу, вимагає 

постійного розвитку й упорядкування всієї сучасної правової системи і 

так званої «правової матерії» [163, с. 217]. А взагалі дослідники в 

основному єдині у трактуванні розглядуваного поняття. 

Так, О. Ф. Скакун указує, що систематизація нормативно-правових 

актів – це діяльність з упорядкування й удосконалення законодавчих і 

підзаконних нормативно-правових актів, приведення їх до єдиної 

внутрішньо узгодженої системи [164, с. 376]. Це діяльність з 

упорядкування й об'єднання нормативних актів, приведення їх до 

єдиної, певної системи. Відповідно до правил законодавчої техніки 

діяльність із систематизації нормативного матеріалу повинна 

проводитись у певній послідовності [165, с. 330]. Це діяльність з 

упорядкування, вдосконалення законодавства, приведення його до 

певної системи шляхом складання єдиних нормативно-правових актів 

або їх збірників [163, с. 218].  

Здійснювати систематизацію нормативно-правових актів 

необхідно з метою: (а) усунення суперечностей між ними, (б) 

підвищення якості й ефективності законодавства, (в) забезпечення 

доступності його використання громадянами, державними органами, 

громадськими організаціями, комерційними корпораціями тощо [164, с. 

376]. Цей процес дозволяє вирішити такі важливі завдання: (а) 

розміщення в певній системі нормативно-правових актів, що полегшує 

їх облік та пошук, і (б) виявлення прогалин у нормативному матеріалі, 
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застарілих, дублюючих і суперечащих однин одному нормативних актів 

та швидка їх ліквідація, що певною мірою впливає на забезпечення 

законності і правопорядку. Оперативне виявлення й усунення недоліків 

підвищують якість законодавства, сприяють його спрощенню, якості, 

транспарентності (прозорості), роблять розуміння законодавства 

доступним для широкого загалу населення й у кінцевому підсумку 

підвищують рівень правосвідомості громадян [163, с. 217, 218].  

Отже, систематизація законодавства – це необхідна умова 

ефективної правотворчої діяльності, яка сприяє усуненню прогалин, 

протиріч у чинному законодавстві. Аналіз та оброблення чинних 

нормативних актів з метою створення внутрішньо узгодженої системи 

актів забезпечить зручні умови при реалізації суб’єктами правовідносин 

своїх прав та обов’язків. 

Нині, за умов активного розвитку ринкової економіки, трудові 

правовідносини й тісно пов’язані з ними відносини в Україні зазнають 

постійних змін, однак чинна нормативно-правова база залишається 

невпорядкованою, застарілою, що породжує значні труднощі в 

знаходженні й використанні діючих норм права. Як відзначають 

Н. Б. Болотіна та Г. І. Чанишева, необхідно констатувати, що сучасна 

система трудового права вийшла за рамки структури, що відображена в 

КЗпП України. Це, звичайно, недивно: адже цей кодифікований 

правовий акт було прийнято дуже давно. Зміни, що вносилися до нього, 

не вплинули на структуру цього основного трудового закону: вона 

залишилася, так би мовити, «старомодною», мов сукня, що вийшла з 

моди. Значною мірою нові умови праці регламентуються більш 

сучасними законами й підзаконними нормативно-правовими актами, а 

тому далеко не всі названі правові інститути віддзеркалені в цьому 

Кодексі [166, с. 52]. Одним з важливих і невідкладних завдань України 

як незалежної правової держави є створення цілісної системи 

законодавчих та інших нормативно-правових актів, що регулюють 
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працю трудівників, зайнятих у юридичних осіб незалежно від форм їх 

власності, видів діяльності й галузевої належності, а також трудові 

відносини між працівником і роботодавцем – фізичною особою [154, с. 

6]. 

Хоча КЗпП України і є основним джерелом трудового права, він 

не в змозі забезпечити належне впорядкування трудових і тісно 

пов'язаних з ними відносин. У багатьох випадках його статті мають 

відсилочний або бланкетний характер. Специфіка трудових відносин у 

певних галузях господарства та інші об'єктивні умови потребують 

конкретизації його окремих положень відповідно до нових умов шляхом 

прийняття підзаконних нормативних актів [167, с. 108]. 

У свою чергу, нормативно-правові акти у сфері праці є досить 

різноманітними. Вони поділяються на такі, що мають силу закону, на 

підзаконні й локальні акти. При цьому, ведучи мову, власне, про трудове 

законодавство, треба враховувати, що поняття «трудове законодавство» 

розкрив у своєму Рішенні від 9 липня 1998 р. № 12-рп/98 

Конституційний Суд України (справа про тлумачення терміна 

«законодавство»). Відповідно до зазначеного Рішення цим терміном, 

який зустрічається в ч. 3 ст. 21 КЗпП для визначення сфери застосування 

контракту як особливої форми трудового договору, охоплюються закони 

України, її чинні міжнародні договори, згоду на обов’язковість яких 

надано Верховною Радою України, а також її постанови, укази 

Президента, декрети й постанови Кабінету Міністрів України, ухвалені в 

межах їх повноважень відповідно до норм Конституції й законів України 

[168]. 

Підкреслимо, що наявність достатньо великої кількості поточних 

законів, що регламентують різні аспекти трудових або інших відносин, 

які входять до предмета трудового права, – це характерна ознака 

трудового законодавства України. Верховною Радою України ухвалено 

низку визначальних для правового регулювання трудових відносин 
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законів, як-то: «Про колективні договори і угоди» від 1 липня 1993 р., № 

3356-XII; «Про відпустки» від 15 листопада 1996 р., № 504/96-ВР; «Про 

оплату праці» від 24 березня 1995 р., № 108/95-ВР; «Про охорону праці» 

від 14 жовтня 1992 р., № 2694-XII; «Про порядок вирішення 

колективних трудових спорів (конфліктів)» від 3 березня 1998 р., 

№ 137/98-ВР та ін. Також існують комплексні закони, що 

впорядковують різні за характером відносини, але містять і норми 

трудового права. Це Закони України «Про індексацію грошових доходів 

населення» від 3 липня 1991 р., № 1282-XII; «Про наукову і науково-

технічну діяльність» від 26 листопада 2015 р., № 848-VIII; «Про 

відновлення платоспроможності боржника або визнання його 

банкрутом» від 14 травня 1992 р., № 2343-XII тощо. Крім того, 

Президент України, як глава держави, в межах наданих йому 

повноважень видає відповідні укази: «Про запровадження на території 

України регіональних графіків початку робочого дня» від 26 квітня 1995 

р., № 334/951; «Про заходи щодо вдосконалення роботи з кадрами в 

органах виконавчої влади, з керівниками підприємств, установ і 

організацій» від 19 травня 1995 р., №381/95. Серед нормативних актів у 

сфері трудового законодавства помітне місце займають постанови 

Кабінету Міністрів України: «Про застосування контрактної форми 

трудового договору з керівником підприємства, що є у державній 

власності» від 19 березня 1993 р., № 203; «Про трудові книжки 

працівників» від 27 квітня 1993 р., № 301; «Питання видачі, 

продовження дії та анулювання дозволу на застосування праці іноземців 

та осіб без громадянства» від 27 травня 2013 р. № 437 та ін.  

Протягом багатьох років у царині трудових і тісно пов’язаних з 

ними відносин накопичився доволі значний обсяг нормативно-правових 

актів, прийнятих у різні періоди, які досить часто так і неузгоджені між 

собою. До того ж і донині правове регулювання праці здійснюється 

великою кількістю правових актів різного рівня, прийнятих органами і 

http://zakon.rada.gov.ua/go/1282-12
http://zakon.rada.gov.ua/go/1282-12
http://zakon.rada.gov.ua/go/1977-12
http://zakon.rada.gov.ua/go/1977-12
http://zakon.rada.gov.ua/go/2343-12
http://zakon.rada.gov.ua/go/2343-12
http://zakon.rada.gov.ua/go/2343-12
http://zakon.rada.gov.ua/go/301-93-%D0%BF
http://zakon.rada.gov.ua/go/301-93-%D0%BF
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громадськими організаціями колишнього Союзу й Української РСР. До 

них можна віднести: указ Президії Верховної Ради СРСР «Про умови 

праці тимчасових робітників і службовців» від 24 вересня 1974 р. № 311-

09 або ж «Положення про умови праці надомників», затверджене 

спільною постановою Державного комітету СРСР з праці та соціальних 

питань і Секретаріату ВЦРПС від 29 вересня 1981 р. № 275/17-99. 

З огляду на викладене вбачається, що в сучасних умовах 

оновлення правової системи України систематизація чинного 

законодавства про працю особливо актуальна. Її метою має бути: 

– виявлення прогалин і суперечностей у правовій регламентації 

трудових і тісно пов’язаних з ними відносин;  

– скасування нормативних положень, що регулюють застарілі 

трудові відносини;  

– уніфікація норм трудового законодавства з нормами інших 

галузей права.  

На нашу думку, реформування вітчизняного трудового 

законодавства повинно здійснюватися шляхом систематизації вже 

існуючих правових норм, що в подальшому сприятиме ефективній 

нормотворчій роботі з ліквідації прогалин у чинних законодавчих актах і 

розроблення правових положень, відповідаючих сучасним умовам 

ринкової економіки. 

Традиційно в теорії права розрізняють три основних способи 

(форми) систематизації нормативно-правових актів – інкорпорацію, 

консолідацію й кодифікацію. 

Інкорпорація становить собою певний вид систематизації 

нормативно-правових актів з метою їх упорядкування (розташування в 

тому чи іншому порядку) й технічного оброблення, як правило, без 

зміни змісту норм права, виражених у нормативних приписах. 

Результатом інкорпорації є збірники, зібрання, зводи, де нормативні 

акти розташовуються за юридичною силою поєднуваних актів, за 
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предметною, хронологічною, алфавітною та іншими ознаками [164, с. 

378]. Технічне оброблення нормативно-правового акта полягає у 

наступному: (а) з нього усуваються положення, що втратили силу; (б) 

включаються внесені до них зміни й доповнення; (в) виключаються 

положення, що не містять норм права; (г) вилучаються відомості про 

осіб, які підписали цей акт. Цей процес робить нормативний матеріал 

зручним для практичного використання [164, с. 378]. Інкорпорація 

здійснюється поза правотворчою процедурою та обмежується лише 

обробленням нормативного матеріалу, його розташуванням у 

відповідному порядку. Головне її призначення – впорядкування 

нормативних актів. Інкорпорація може впливати й на правотворчу 

діяльність. Зокрема, тематична інкорпорація допомагає якомога повно 

об'єднати акти однієї тематики або галузі права, того чи іншого виду 

правовідносин, що сприяє виявленню можливих прогалин і полегшує 

пошук і використання нормативно-правових актів на практиці [165, с. 

330-331]. 

Одним зі шляхів подолання множинності нормативних актів, що 

утворюються в будь-якій розвиненій правовій системі й мають один і 

той же предмет регулювання, є консолідація законодавства. Це така 

форма систематизації, у процесі якої десятки, а часом і сотні 

нормативних актів з одного й того ж питання об'єднуються в один 

укрупнений акт. Останній затверджується правотворчим органом як 

нове, самостійне джерело права, а колишні розрізнені акти визнаються 

такими, що втратили силу. Консолідація – це своєрідний вид 

правотворчості, особливість якого полягає в тому, що новий, 

укрупнений акт не змінює змісту правового регулювання, не вносить 

змін і новел до чинного законодавства. У процесі підготовки 

консолідованого акта (а) всі норми колишніх актів розташовуються в 

певній логічній послідовності, (б) розробляється його загальна 

структура, (в) здійснюються певна редакційна правка й зовнішнє 
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оброблення розпоряджень, з тим щоб усі вони були викладені єдиним 

стилем з використанням уніфікованої термінології, (г) усуваються 

протиріччя, повторення, (д) виправляється застаріла термінологія, (е) 

близькі за змістом норми об'єднуються в одну статтю (пункт) [162, с. 

359]. Результатом консолідації нормативного матеріалу є видання Зводу 

законів.  

На думку вчених, консолідація є проміжною ланкою між 

кодифікацією (поточною правотворчістю) й інкорпорацією [164, с. 379]. 

Цей вид систематизації не має самостійного значення, оскільки служить 

лише елементом інкорпорації або перехідним етапом до кодифікації 

[165, с. 331]. Отже, систематизація законодавства в теорії права 

розглядається як послідовний процес – від інкорпорації через можливу 

консолідацію до кодифікації. 

Кодифікація – це впорядкування правових норм, що 

супроводжується переробленням їх змісту, скасуванням застарілих і 

прийняттям нових, об'єднанням нормативного матеріалу в єдину 

систему, логічно узгоджену й побудовану на наукових принципах. По 

суті, це різновид правоустановчого процесу. Якщо результатом 

поточного законодавства є утворення окремих законодавчих актів, то 

кодифікація регулює значну частину чинного законодавства, об'єднуючи 

їх у певній галузі права, змінюючи, доповнюючи й перетворюючи його. 

Кодифікаційний акт регламентує важливу, значну й досить велику 

галузь суспільних відносин, юридично оформлює й закріплює 

найсуттєвіші й найстабільніші відносини, що склалися в соціумі. 

Ефективність дії такого акта залежить від того, наскільки точно 

враховано законодавцем тенденції розвитку й динаміки суспільних 

процесів у своїй країні [165, с. 331, 332]. При кодифікації має місце не 

тільки зовнішня регламентація нормативного матеріалу, його 

розташування в певному порядку, а й досконалий перегляд норм, що 

містяться в законах та нормативних актах, скасування застарілих і 



199 

 

неефективних, вироблення нових, заповнення прогалин, усунення 

дублювання, розбіжностей і протиріч, узгодження законодавчих 

положень [164, с. 376]. Кодифікація законодавства становить собою 

форму докорінного перероблення чинних нормативних актів у певній 

царині відносин, спосіб якісного впорядкування законодавства, 

забезпечення його узгодженості й компактності, розчищення 

нормативного масиву і звільнення від застарілих норм, що не 

виправдали себе [162, с. 360]. 

Прийнято вважати, що кодекси за своїм характером і значенням 

можуть бути 2-х типів. Перший іменують «пасіонарним», оскільки в 

цьому випадку має місце не лише узагальнення, систематизація й 

узгодження вже накопиченого законодавчого матеріалу зі змінами й 

доповненнями до нього, скільки створення кодифікованого акта на 

принципово новій або значно оновленій, концепції права порівняно з 

тією, що існувала в державі й суспільстві. Другий становить собою 

завершений акт того чи іншого етапу розвитку певної правової галузі. 

Називають його «підсумковим», оскільки він ніби підбиває підсумки 

розвитку правової думки й законодавства країни, фіксує досягнення в 

тій чи іншій сфері [169, с. 556]. 

Основними рисами кодифікаційної діяльності, на думку 

О. М. Ярошенка, слід визнати нижченаведені:  

– вона здійснюється компетентними правотворчими органами 

держави, а тому має державно-владний, офіційний характер і є 

різновидом правотворчості;  

– її об’єктом виступає певна група нормативно-правових приписів, 

що мають спільний предмет правового регулювання; 

– вона зумовлена перш за все потребами суспільного розвитку й 

такою властивістю об’єктивного юридичного права, як його 

системність;  
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– зміст цієї діяльності полягає в переробленні форми і змісту 

нормативно-правових приписів, їх узгодженні й об’єднанні в цілісний 

комплекс;  

– вона становить собою процес, що складається з певних 

послідовних дій (операцій), стадій та етапів;  

– це діяльність, що здійснюється на підставі певних принципів, за 

допомогою відповідних засобів, із застосуванням конкретних правил 

кодифікації;  

– її результатом є створення кодифікаційних актів, тобто 

внутрішньо узгоджених за змістом і юридично цілісних нормативно-

правових актів, які мають юридичну форму зовнішнього виразу 

(найменування) – «кодекс», «основи законодавства» тощо;  

– метою кодифікаційної діяльності є створення якісних 

нормативно-правових актів, а в цілому – вдосконалення чинного 

законодавства [170, с. 101]. 

Характерна для трудового права єдність свідчить про внутрішній 

нерозривний зв'язок усієї сукупності його норм, що впорядковують 

відносини в царині праці. Загальність принципів, вихідних положень у 

регламентуванні зазначених відносин на всій території України, 

взаємозв’язок основних трудових прав та обов’язків сторін трудових 

правовідносин – працівників і роботодавців – указують на єдність 

правового регулювання праці. Показником такої єдності є передусім 

КЗпП України – єдиний кодифікований акт [171, с. 77]. З точки зору 

В. І. Щербини, кодифікований нормативний акт про працю – це 

основний юридично й логічно цільний, внутрішньо узгоджений 

законодавчий акт, який містить юридичні особливості трудового права 

та його головних інститутів [172, с. 55]. Сьогодні на порядку денному, 

безумовно, постає прийняття нового кодифікованого нормативно-

правового акта, який регулюватиме трудові й тісно пов’язані з ними 

відносини. Актуальність його затвердження не викликає сумніву, адже 
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остання кодифікація законодавства у сфері праці мала місце ще в 

радянські часи за умов планової економіки з адміністративно-

командними методами управління, що, звичайно, відчутно вплинуло на 

зміст Кодексу законів про працю 1971 р., який діє в Україні до 

нинішнього часу.  

Із цього приводу варто відзначити сформульовані Л. П. Гаращенко 

головні цілі кодифікації трудового законодавства – юридично-технічні, 

соціальні й політичні. Суть юридично-технічних полягає в раціоналізації 

й уніфікації трудового законодавства України, у визначенні чіткої 

структури кодифікованого акта, в чіткості й однозначності 

формулювань. Соціальна мета – кодифікація трудового законодавства зі 

збереженням існуючих правових норм і подальшим їх розвитком, 

спрямованих на узгодження прав та інтересів працівника й роботодавця, 

а також усіх учасників трудових відносин. Оновлення й модернізація 

трудового законодавства на основі світового й міжнародного досвіду, 

урахування особливостей і здобутків національного трудового права – 

головна суть політичної мети кодифікації [173, с. 122]. 

Як зазначає Т. А. Занфірова, проект Трудового кодексу України є 

своєчасною відповіддю на виклики реалій сьогодення у сфері 

регулювання трудових відносин з урахуванням стратегічних цілей 

концепції сталого розвитку й модернізації держави і світу. Метою 

розроблення і прийняття ТК України є визначення основних принципів і 

механізмів реалізації трудових прав і гарантій працівників, створення 

належних умов праці й забезпечення захисту інтересів працюючих і 

роботодавців в існуючих реаліях ринкової економіки з урахуванням 

положень міжнародно-правових документів з питань праці. У проекті 

Трудового кодексу здійснено спробу кодифікувати й уніфікувати чинне 

трудове законодавство, зокрема, Закони України «Про оплату праці», 

«Про відпустки», «Про колективні договори й угоди», «Про порядок 

вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» та ін. Норми 
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цього законопроекту спрямовані на адаптацію законодавства про працю 

України до Європейської соціальної хартії та інших міжнародно-

правових документів – Загальної декларації прав людини, Міжнародного 

пакту про економічні, соціальні й культурні права, численних конвенцій 

та рекомендацій МОП [153, с. 20]. 

На наше переконання, розроблювані проекти Трудових кодексів не 

містять нових підходів до правового впорядкування трудових і тісно 

пов’язаних з ними відносин, а лише об’єднують існуючі у сфері праці 

закони й підзаконні нормативно-правові акти, які після втілення в життя 

цього кодифікованого акта мають втратити свою силу. Зазначені 

обставини, у свою чергу, обумовлюють важкість сприйняття багатьох 

положень проекту майбутнього Кодексу порівняно з чинним трудовим 

законодавством, причому низка його положень мають внутрішньо 

суперечливий характер і підлягають подальшому доопрацюванню.  

Ось чому вважаємо за необхідне поряд з кодифікацією 

законодавства про працю України враховувати проміжним етапом до 

системної правотворчості також можливість і доцільність здійснення 

систематизації трудового законодавства шляхом його інкорпорації. 

Остання ж, не змінюючи змісту правового регулювання трудових 

відносин, дозволить привести в чітку систему ті нормативно-правові 

акти в досліджуваній царині, які вже створені правотворчими органами. 

А це дасть змогу виявити всю сукупність нормативних приписів і 

прогалин в регламентації трудових і тісно пов’язаних з ними відносин і 

впорядкувати їх.  

У подальшому проведена інкорпорація послужить підґрунтям для 

суттєвого перероблення нормативного матеріалу і як результат – для 

розроблення найбільш прийнятної для України моделі трудового 

законодавства. Адже, проаналізувавши проекти трудових кодексів 

України, зареєстровані у Верховній Раді України, ми дійшли висновку, 

що їх положення неможливо віднести до своєчасних і революційних, 
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спроможних у подальшому регламентувати трудові правовідносини в 

державі, оскільки сформовані вони на фундаменті існуючого, 

вираженого по-соціалістичному трудового законодавства та становлять 

собою компіляцію його норм, які в добу розвинених економічних 

відносин уже не мають відповідного застосування.  

Спираючись на викладене, наголосимо, що саме систематизація 

законодавства про працю може служити важливою передумовою 

забезпечення якості й ефективності правового регулювання трудових 

відносин, зміцнення законності і правопорядку в цій сфері. Недоліки 

сучасного трудового законодавства зумовлені внутрішніми 

суперечностями і браком чітко окреслених пріоритетів його розвитку в 

умовах ринкової економіки, що вимагає прискіпливого опрацювання 

теоретичних підходів до його систематизації з метою подальшого 

вдосконалення. Саме тому на сучасному етапі вбачається необхідним 

провести систематизацію чинного законодавства про працю, 

упорядкувати й об’єднати його складники в узгоджений цілісний 

механізм шляхом офіційної інкорпорації, яка в подальшому надасть 

змогу здійснити його ефективну кодифікацію зі збереженням 

випробуваних часом правових конструкцій і розроблення нових, що 

відповідають сучасним вимогам ринкової економіки. 

 

3.2 Сучасні соціально-економічні засади регулювання трудових 

відносин в Україні 

 

Існування будь-яких суспільних відносин, безперечно, є 

неможливим без втручання держави в сферу їх регулювання. Як 

зазначав В. І. Прокопенко, правові відносини в суспільстві формуються 

й розвиваються за наявності правових норм, що приймаються державою 

для регламентування відносин суспільних [174, с. 160]. Стосується 

наведене і сфери реалізації особою здатності до праці, яка без належного 
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впорядкування загальнообов’язковими правилами поведінки може 

спричинити для неї негативні соціально-економічні й фізіологічні 

наслідки. При цьому саме держава, закріплюючи у своїх нормативно-

правових актах певні правила поведінки, тим самим формує 

загальноорієнтовану модель для розвитку у працівників і роботодавців 

особистих, окремо визначених трудових правовідносин. Ми 

висловлюємо погодження з точкою зору В. О. Процевського, який 

зауважує, що трудові відносини за своєю сутністю є природними, хоча 

тривалий час були запрограмовані виключно на публічно-правове 

регулювання [175, с. 7]. 

К. М. Гусов і В. М. Толкунова наголошують, що трудові відносини 

засновані на угоді між працівником і роботодавцем про особисте 

виконання працівником за плату трудової функції (робота з певної 

спеціальності, кваліфікації або посади), та його підпорядкуванні 

правилам внутрішнього трудового розпорядку при забезпеченні 

роботодавцем належних умов праці, передбачених трудовим 

законодавством, колективним договором, угодами й безпосередньо 

трудовим договором [176, с. 11]. З погляду С. М. Прилипка й 

О. М. Ярошенка, врегульовані нормами трудового права правовідносини 

між суб’єктами останнього полягають у взаємозв’язку суб’єктивних 

трудових прав і юридичних обов’язків, передбачених певними 

правовими нормами. Усі суспільні відносини, що є предметом 

законодавства про працю, у реальному житті завжди виступають у формі 

правовідносин цієї сфери, тобто в них уже реалізовані норми цього 

законодавства. Безпосередньо трудові правовідносини, які займають 

центральне місце в системі правовідносин у досліджуваній нами царині, 

науковці трактують як установлені трудовим законодавством взаємні 

суб’єктивні права й обов’язки учасників трудових відносин. Вони 

наголошують на добровільності й вольовому критерії відносин 
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працівника з роботодавцем у сфері застосування й реалізації праці [177, 

с. 149-153]. 

На перший погляд у тлумаченнях, що надавалися трудовим 

правовідносинам різними науковцями протягом розвитку теорії цих 

відносин, вбачається чимало відмінностей: дехто більшу увагу приділяє 

аспекту юридичному, інші – суспільному, деякі вчені взагалі не 

виділяють їх особливостей, хоча вони очевидні. Попри це, сутність 

розглядуваних правовідносин залишається незмінною. Держава, як 

суспільне явище, формує і провадить свою політику (в тому числі й у 

сфері права), керуючись об’єктивною економічною ситуацією і 

власними пріоритетами. Інакше кажучи, економічні процеси через дії 

державної влади, доктринальні й конкретні рішення опосередковано 

впливають на державно-соціальні процеси. З огляду на це держава 

формує і встановлює систему права, яка має на меті врегулювання 

певних соціально-економічних відносин, і забезпечує дію останньої. 

Такий підхід дозволяє визначити трудові правовідносини як суспільні 

зв’язки, що склалися між учасниками цих відносин в результаті 

реалізації ними суб’єктивних прав і виконання юридичних обов’язків, 

установлених державою за допомогою системи норм трудового права 

[178, с. 62]. 

Комплексне й досконале вивчення трудових правовідносин свого 

часу знайшло відбиття в монографічних дослідженнях багатьох 

науковців [56, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184]. Сучасні ж реалії життя 

останніх десятиріч обумовлені цілеспрямованим прогресом і стрімким 

розвитком в Україні економічних і соціальних відносин, що, звичайно, 

позначилися на специфіці взаємовідносин працівників і роботодавців. 

До того ж на вказані відносини сьогодні впливають стрімкі 

євроінтеграційні процеси, що мають місце і в Україні, жорсткі вимоги 

ринкової економіки, розвиток IT-технологій тощо. Негативним при 

цьому виступає той чинник, що незважаючи на суттєвий сплив часу з 
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моменту набуття Україною незалежності, кардинальних змін у 

регламентації трудових і тісно пов’язаних з ними відносин в державі так 

і не відбулось. Тому, безперечно, вироблення дієвого механізму 

правового регулювання останніх у країні нині є вельми актуальним. 

Важливою частиною в загальній системі впорядкованості 

соціального життя, в узгодженні різноманітних суспільних інтересів і 

потреб, звичайно ж, виступає правове регулювання. Як інструмент 

соціального керування, воно покликано впорядковувати суспільні 

відносини, забезпечуючи реалізацію позитивних інтересів їх суб’єктів 

[185, с. 400]. Як зазначає С. С. Алексєєв, поняття «механізм правового 

регулювання» і поняття «правове регулювання» – це важливі 

методологічні категорії, що забезпечують чітке, філософськи 

орієнтоване бачення правових явищ. Механізм правового регулювання 

дозволяє не лише зібрати разом явища правової дійсності – норми, 

правовідносини, юридичні акти тощо, а й подати їх у робочому 

системно-впливовому вигляді, що характеризує результативність такого 

регулювання. Це поняття дає змогу висвітлити специфічні функції, які 

виконують ті чи інші юридичні явища у правовій системі, показати їх 

зв’язок між собою і взаємодію [186, с. 150]. Правове регламентування 

розпочинається, як правило, з формування нормативного підґрунтя його 

механізму. На цьому етапі уповноважені суб’єкти формулюють 

(санкціонують) і викладають у різних правових джерелах (нормативно-

правових актах, нормативних правових договорах та ін.) юридичні 

норми, в яких установлюються дозволені й необхідні правові форми 

взаємодії учасників суспільних відносин, а також конкретні обставини 

(юридичні факти), що зумовлюють зміни в їх правовому положенні [165, 

с. 415]. 

Визначення правового регулювання суспільних відносин можна 

дати як у широкому так і вузькому розумінні. В широкому розумінні 

правове регулювання – це зумовлене буттям суспільства, його 
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історичними чинниками динамічна «взаємодія» всіх соціальних явищ, 

соціумів, які шляхом пізнання несуть конкретне джерело інформації 

(впливу), направлене на реалізацію прогресивних ідей суспільства, 

розвиток економічних, соціальних і культурних відносин, задля 

досягнення побудови правової, соціальної, демократичної держави, 

планування верховенства права в усіх сферах життя суспільства. У 

вузькому розумінні правове регулювання – це цілеспрямований вплив на 

свідомість суб’єктів суспільних відносин, що здійснюється шляхом 

надання інформації завдяки юридичним і правовим засобам, що 

утворюють єдину, цілісну систему загальнообов’язкових правил 

поведінки [56, с. 510]. 

Як пише С. В. Венедіктов, нормативні підвалини механізму 

правового регулювання трудових відносин становлять норми трудового 

права України, однією з особливостей якого є значна кількість його 

джерел та їх різноманітність. Це пояснюється потребами практичного 

вирішення комплексних завдань із забезпечення цілісного 

впорядкування численних відносин у царині праці. У зв’язку із цим 

трудоправові норми втілюються як у міжнародно-правових договорах, 

нормативно-правових актах компетентних органів, так і в актах 

соціального партнерства й локальних актах [25, с. 52]. 

Одним з ключових факторів, що негативно впливають на сучасне 

формування трудових правовідносин, безперечно, є застарілість 

нормативно-правової бази, присвяченої їх регулюванню. Так, переважна 

частина чинних законодавчих актів у сфері праці була прийнята або за 

доби панування в Україні комуністичної доктрини, або ж у 90-х роках 

ХХ ст., в період її перебудови й переходу до ринкової економіки. 

Яскравим прикладом цьому служить КЗпП. Нагадаймо ще раз, що 

названий кодифікований акт було прийнято в 1971 р. – в період розквіту 

соціалістичної епохи, коли єдиним роботодавцем була держава, а 

можливість фізичних осіб укладати трудові договори з працівниками 
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була суто формальною. Саме тоді, незважаючи на закріплені в 

законодавстві доволі широкі трудоправові повноваження робітників і 

службовців, їх безпосередня трудова активність підкріплювалась 

імперативними приписами адміністративного або кримінального 

характеру. За приклад наведемо положення ст. 214
1
 Кримінального 

кодексу України – «Дармоїдство». При цьому, попри численні 

доповнення і зміни впродовж всього часу функціонування КЗпП, в 

ньому й досі залишається правова конструкція ще тієї епохи і не 

враховано тенденцій правового регламентування нових трудових 

відносин, як-то дистанційна праця, застосування учнівських договорів, 

виконання громадянами України трудової функції у країнах ЄС та ін. 

П. Д. Пилипенко підкреслює, що більшість правових галузей уже 

отримала сучасні кодифіковані акти, а деякі з них взагалі встигли 

оновитися навіть по декілька разів. За таких обставин не зовсім 

прийнятною, можна сказати, незрозумілою є ситуація у сфері 

регламентації суспільно-трудових відносин, де основним джерелом 

права все ще залишається Кодекс законів про працю, ухвалений за 

радянської доби. Навіть із тими значними змінами, що були внесені до 

нього впродовж останніх 10-15 років, цей Кодекс вже не в змозі 

забезпечувати належний рівень регулювання трудових відносин, що, 

зрештою, позначається на гарантуванні прав і свобод найманих 

працівників [155, с. 333].  

Чинний КЗпП України й окремі нормативно-правові акти, 

прийняті на його виконання, далеко не повно регулюють трудові 

відносини, а з низки питань, віднесених до виключної компетенції 

Союзу РСР, в Україні взагалі не існує норм права. Тому можна 

зрозуміти посягання цивільного права регулювати ті відносини, які не 

врегульовані трудовим законодавством [154, с. 6]. Цілком погоджуємось 

із зазначеним висловом. Адже невпорядкованість новітніх елементів 

трудових відносин положеннями чинного законодавства про працю 
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надає тим самим змогу іншим правовим галузям підкорити їх своїм 

регулюванням. Як приклад можемо навести застосування учнівських 

договорів із працівниками, що на цей час набуває значного поширення, 

оскільки в деяких випадках трудова діяльність особи потребує 

отримання додаткових знань і навичок (наприклад, у сфері охорони 

праці). Однак у зв’язку тим, що чинний КЗпП це питання залишає 

осторонь, на укладення таких договорів поширюються положення 

Цивільного кодексу України, присвячені правочинам у царині надання 

послуг. 

Прикладом невідповідності чинного законодавства про працю 

умовам сьогодення може послужити такий елемент трудової діяльності 

працівників, як відрядження. Так, спеціальний нормативно-правовий 

акт, присвячений зазначеному питанню, – Інструкція про службові 

відрядження в межах України та за кордон, затверджена наказом 

Міністерства фінансів України від 13 березня 1998 р., № 59 [187] – 

поширюється лише на органи державної влади, підприємства, установи 

й організації, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за 

рахунок Держбюджету. Якщо ж звернутися до порядку направлення у 

відрядження осіб, які працюють у приватному секторі економіки, то 

його нормативного закріплення на цей час бракує. Натомість окремі 

елементи, що стосуються відрядження вказаних осіб, уже можна 

зустріти в положеннях Податкового кодексу України (далі –  ПКУ) 

[188], наприклад, у частині визначення суми добових та інших витрат на 

відрядження. Так, граничні норми добових витрат визначено в абз. 6 пп. 

170.9.1 ПКУ, згідно якого вказані витрати, понесені у зв’язку з 

відрядженням у межах території України, дорівнюють 0,2 розміру 

мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня 

податкового (звітного) року, в розрахунку за кожен календарний день 

такого відрядження, а для відряджень за кордон – не вище 0,75 розміру 

мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня 
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податкового (звітного) року, в розрахунку за кожен календарний день 

такого відрядження. 

Щодо наведеного доречно навести позицію С. В. Венедіктова, 

який наполягає, що національне трудове законодавство повинно 

відповідати 2-м взаємовиключним вимогам: з одного боку, воно має 

бути стабільним, оскільки брак стабільності знижує ефективність 

закону, а з другого – бути динамічним, своєчасно реагувати на зміни в 

соціально-економічному житті соціуму. Слід зазначити, що право не в 

змозі відігравати призначену йому в суспільстві роль, якщо воно не буде 

здатним змінюватися з урахуванням соціальних потреб, реагувати на 

появу нових і відмирання старих суспільних зв’язків [189, с. 65]. 

Вважаємо, що зазначене, безперечно, повинно бути враховано при 

розробленні перспективного законодавства про працю – майбутнього 

Трудового кодексу України, якому належить стати тим актом, що 

узагальнює всі сфери реалізації трудових правовідносин, враховує 

економічні, соціальні й технічні реалії сьогодення. При цьому цей 

Кодекс не повинен бути перевантаженим нормами, бо це ускладнить 

його усвідомлення як працівниками, так і роботодавцями. 

У той же час, звертаючись до перспектив подальшого розвитку 

правової регламентації трудових відносин, наголосимо, що розширення 

меж застосування цієї регламентації до всіх без винятку елементів 

суспільного життя, в яких задіяна праця, теж недоцільно. За влучними 

словами П. Д. Пилипенка, розвиток різних форм підприємництва 

зумовлює появу нових, відмінних за своїм змістом і характером 

суспільно-трудових відносин, одні з яких можуть бути врегульовані 

нормами трудового права, а деякі забезпечуватися за допомогою норм 

інших галузей, – одна з найважливіших проблем, що потребує 

вирішення до проведення кодифікації трудового законодавства України 

[155, с. 243]. 



211 

 

З огляду на концепцію правового регламентування трудових 

відносин в Україні зазначимо, що здійснюється воно на 3-х рівнях – 

централізованому, колективному й індивідуальному. При цьому так уже 

історично склалося, що й зараз основоположну роль у сфері трудових 

відносин відіграє – регулювання праці централізоване й колективне. 

Однак за умов ринкових відносин і домінування приватного сектора 

економіки над державним нині регламентація праці на індивідуальному 

рівні (тобто на рівні працівника і роботодавця) є найбільш дієвою.  

Важливим і знаковим аспектом сучасного законодавчого процесу в 

галузі трудового права повинен стати децентралізований підхід до 

здійснення кодифікації трудового законодавства. Іншими словами 

йдеться про реалізацію сучасного європейського принципу: «дозволено 

все, що не заборонено законом», який не потребує детального 

централізованого правового регулювання трудових правовідносин. В 

основу правового регламентування останніх треба покласти трудовий 

договір як індивідуальний правовий акт, що забезпечує виникнення 

трудових правовідносин, як форму юридичного зв’язку між працівником 

і роботодавцем [189, с. 123, 124]. 

Реформування законодавства про працю має вирішити завдання 

децентралізації й лібералізації правового впорядкування трудових 

відносин, тобто надання більшої свободи їх сторонам з одночасним 

забезпеченням належного рівня гарантій захисту трудових прав 

найманих працівників. При цьому має бути чітко окреслена роль 

держави в регламентації трудових відносин [155, с. 258]. Крім того, 

розвитку індивідуального регулювання останніх сприяють і положення 

чинного трудового законодавства, адже з огляду на ст. 9 КЗпП, якою 

передбачено, що «умови договорів про працю, які погіршують 

становище працівників порівняно з законодавством України про працю, 

є недійсними», можна зробити висновок, що застосування принципу «in 

favoram» має місце і в Україні. 
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Важливо зауважити, що саме індивідуальний рівень враховує всі 

нюанси конкретних трудових правовідносин, починаючи з чітко 

встановленого переліку функціональних обов’язків працівника й 

закінчуючи формуванням фінансових ресурсів роботодавця, 

спрямованих на стимулювання належної трудової діяльності 

працюючих. У подальшому акцент у правовій регламентації трудових 

відносин, безперечно, належить спрямувати на безпосередніх їх 

учасників – працівника й роботодавця, яким у нинішній час увага, 

нажаль, не приділяється. 

Насамперед звернімося до поняття «працівники», бо саме ці особи 

є найчисленнішою категорією громадян України. У юридичному 

розумінні від інших категорій громадян їх відрізняє те, що вони 

перебувають у трудових відносинах з державними, кооперативними і 

громадськими підприємствами, установами й організаціями і 

виступають суб'єктами трудового права [174, с. 96]. В. О. Процевський 

наголошує, що в сучасних умовах права й обов’язки працівника як 

суб’єкта трудових відносин служить підґрунтям його правового 

становища як у процесі реалізації права на працю, так і в подальшому 

застосуванні здатності до неї. Отже, сутністю змісту правових приписів 

норм трудового права, а також правового регулювання має стати 

працівник, його природна унікальна працездатність [175, с. 7].  

Як слушно зазначає Д. О. Карпенко, ця специфіка українського 

трудового законодавства відображається у правовому положенні 

працівника. Саме він є носієм живої праці, а трудові правовідносини 

виступають як правове опосередкування, правова оболонка його 

трудової діяльності [190, с. 102]. Працівник є одним з головних суб’єктів 

трудового права: по-перше, людина (потенційний працівник, працівник) 

виступає основною соціальною цінністю в суспільстві (ст. 3 Конституції 

України); по-друге, право на працю, яке становить ядро правового 

положення особи (працівника), є визначальним стосовно трудових прав 
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та обов’язків усіх учасників суспільно-трудових відносин [154, с. 93]. 

Незважаючи на той факт, що трудівник, як носій природної здатності до 

праці, відіграє ключову роль у регламентуванні трудових відносин, бо, 

фактично він наділений правом впливати на зазначені відносини, 

положення КЗпП не приділяють вказаній категорії достатньої уваги.  

Легальне трактування терміна «працівник», яке віддзеркалювало б 

його правову природу й суттєві ознаки в кодифікованому акті трудового 

права на сьогодні бракує. У науковій юридичній літературі вже 

неодноразово зверталася на це увага, як на істотний недолік сучасного 

трудового національного законодавства. Підкреслимо, що сьогодні в 

умовах ринкової економіки людина має можливість реалізувати своє 

конституційне право на працю різними способами, в тому числі й поза 

трудовими правовідносинами. Ось чому проблема чіткого визначення 

поняття «працівник» нині є особливо актуальною для уникнення 

правової невизначеності у сфері впорядкування суспільних відносин із 

застосування праці [191, с. 100]. 

При цьому перспективне законодавство, вважаємо, теж 

недостатньо добросовісно ставиться до питання визначення правового 

статусу працівника. Як приклад у цьому випадку можна навести сучасні 

тенденції щодо запровадження можливості укладення трудових 

договорів з особами, які не досягли 14-річного віку, що передбачено в 

останніх редакціях законопроектів ТК України. Так, якщо звернутися до 

одного з проектів (зареєстрованого у Верховній Раді України 22 квітня 

2013 р. за № 2902), а саме до ч. 5 ст. 20, читаємо: «в організаціях 

кінематографії, театральних, концертно-видовищних та інших творчих 

організаціях дозволяється за письмовою згодою одного з батьків або 

особи, яка їх замінює, приймати на роботу осіб, які не досягли 

чотирнадцятирічного віку, для участі в концертах, виставах, інших 

заходах, а також у створенні кінофільмів або інших творів мистецтва, 

якщо це не завдає шкоди їхньому здоров’ю, моральному розвитку і 



214 

 

процесу навчання. Прийняття на роботу в таких випадках допускається 

за наявності дозволу служби у справах дітей за умови погодження умов 

праці та її оплати з цією службою» [48]. 

Належна реалізація трудових відносин в Україні залежить від 

безлічі факторів, ключова роль серед яких відводиться особливостям 

правового статусу суб’єктів указаних відносин, зокрема, працівників. 

Адже людина є тим унікальним організмом, що характеризується різним 

рівнем фізіології, культури, формами суспільного життя й соціальної 

організації. Як зазначає С. В. Венедіктов, вона від народження 

наділяється здатністю до праці – вона володіє парою рук, парою ніг, 

головою і може витрачати за одиницю часу певну кількість енергії 

залежно від свого фізіологічного розвитку. При цьому здатність до праці 

не є однорідною, оскільки всі люди володіють різними здібностями, що 

залежать від їх спадкових характеристик та здобутої освіти, а також 

специфічних чинників, таких як талант співака або художника, краса 

фотомоделі або інтелект ученого [189, с. 55]. 

Стаття 43 Конституції України [192] проголошує право кожного 

на працю без обмеження якимось конкретним віком. Отже, кожен 

громадянин України з моменту народження володіє трудовою 

правоздатністю, а ось реалізувати її в повному обсязі він може тільки 

відповідно до законодавства. Нині мінімально допустимий вік фізичної 

особи, з якого її може бути прийнято на роботу, встановлено у ст. 188 

КЗпП [19], згідно з якою для підготовки молоді до продуктивної праці 

допускається прийняття на роботу учнів загальноосвітніх шкіл, 

професійно-технічних і середніх спеціальних навчальних закладів для 

виконання легкої роботи, яка не завдає шкоди здоров’ю й не порушує 

процесу навчання, у вільний від навчання час по досягненні ними 14-

річного віку за згодою одного з батьків або особи, яка його замінює.  

На наше переконання, передбачені у ст. 188 КЗпП вікові 

обмеження трудової правосуб’єктності є цілком прийнятними для 
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існуючої галузі трудового права й повинні бути залишені незмінними в 

подальшому – при впровадженні перспективного законодавства про 

працю. Для повноцінного існування трудових правовідносин ключовими 

питаннями є усвідомлення працюючими наслідків своїх вчинків, 

понесення певних особистісних обмежень (у частині підпорядкування 

трудовій дисципліні, виконання посадових інструкцій, дотримання 

розпоряджень керівництва тощо), а також відповідальність за неналежне 

виконання своїх посадових обов’язків. У той же час зазначене є 

неможливим без досягнення людиною певного біологічного віку.  

Якщо виходити з того, що праця становить собою усвідомлену 

цілеспрямовану діяльність індивіда, який реалізує свої фізичні й 

розумові здібності для отримання матеріальних і духовних благ, то 

здатність до праці виникає з того моменту, коли малолітній починає: (а) 

усвідомлювати свої дії і (б) розуміти, що вчинені ним дії – не гра, яку він 

може вибрати сам для свого задоволення та / або пізнання 

навколишнього світу, а виконання конкретного завдання під 

керівництвом і в інтересах іншої особи [193, с. 139]. На думку 

С. М. Прилипка, внаслідок того, що здатність до праці розглядається як 

фактична спроможність працювати систематично, яка виникає після 

досягнення відповідного віку, трудова правоздатність і трудова 

дієздатність працівника виникають одночасно [177, с. 154]. 

У цьому контексті доречно звернутися до положень міжнародних 

актів у сфері праці. Згідно зі ст. 9 Конституції чинні міжнародні 

договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою 

України, є частиною національного законодавства [192]. Так, 7 березня 

1979 р. указом Президії Верховної Ради УРСР була ратифікована 

Конвенція МОП № 138 про мінімальний вік прийому на роботу від 26 

червня 1973 р. (далі – Конвенція № 138), яка набула чинності для УРСР 

14 травня 1980 р. [194]. За ст. 1 цієї Конвенції кожен член МОП, для 

якого цей правовий документ є чинним, зобов'язується провадити 
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національну політику, яка має на меті забезпечення ефективної 

ліквідації дитячої праці й поступове підвищення мінімального віку для 

прийому на роботу до рівня, відповідаючого найповнішому фізичному й 

розумовому розвитку підлітків. При цьому мінімальний вік прийому на 

роботу не повинен бути нижчим, ніж вік закінчення обов'язкової 

шкільної освіти, й у будь-якому випадку нижчим 15 років. Той член 

МОП, чия економіка й система освіти недостатньо розвинені, може 

після консультацій із заінтересованими організаціями роботодавців і 

працівників (де, звичайно, такі існують) спочатку встановити вік у 14 

років як мінімальний (частини 3 і 4 ст. 2 Конвенції № 138). Частина 1 ст. 

3 Конвенції № 138 передбачає, що мінімальний вік для прийому на будь-

який вид роботи за наймом або іншої роботи, яка за своїм характером 

або через умови, в яких вона здійснюється, може завдати шкоди 

здоров'ю, безпеці або моральності підлітка, не може бути нижчим 18 

років. Національним законодавством чи правилами може допускатися 

прийом на роботу за наймом або на іншу роботу осіб віком від 13 до 15 

років для легкої роботи, яка не є шкідливою для їх здоров'я або розвитку 

й не перешкоджає відвідуванню школи, їх участі в затверджених 

компетентними органами влади програмах професійної орієнтації чи 

підготовки або їх можливостям скористатися отриманим навчанням (ст. 

7 Конвенції № 138).  

Урахувавши викладене, доходимо висновку, що досягнення 

особою певного віку є необхідним і невід’ємним критерієм наявності в 

неї трудової правосуб’єктності. Трудове законодавство України, що 

передбачає можливість особи у зв’язку з досягненням 16 років, а за 

наявності певних умов, установлених законом, – і 14-15 років, 

відповідно до рівня її фізичного й духовного розвитку, а також стану 

здоров'я, вступати у трудові правовідносини, повною мірою відповідає 

вимогам розглядуваної Конвенції МОП № 138. 
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Іншим міжнародним актом – Європейською соціальною хартією 

(переглянутою) – міжнародно-правовим договором, у якому на підставі 

узагальнення стандартів ООН, МОП і кращих зразків національного 

законодавства розвинутих західних країн із соціально орієнтованою 

ринковою економікою, встановлено найбільш повний сучасний каталог 

соціально-економічних прав людини і передбачено зобов’язання 

держави щодо забезпечення їх реального здійснення [195, с. 199]. Ця 

Хартія має надзвичайно важливе значення для юридичної практики 

України. Передусім це виявляється в необхідності щорічного звітування 

перед Радою Європи про виконання взятих на себе за Хартією 

зобов’язань. Отже, потрібно провести невідкладну й прискіпливу 

ревізію національного соціального законодавства (в тому числі 

трудового й у сфері соціального захисту) щодо його відповідності 

вимогам Хартії. Особливої ролі набуває такий підхід при проведенні в 

Україні пенсійної реформи, реформуванні різних соціальних актів, а 

також прийнятті нового Трудового кодексу [196, с. 44]. 

Так, відповідно до ст. 7 аналізованої Хартії на договірні сторони 

покладаються такі зобов’язання:  

– установити мінімальний вік прийняття на роботу – 15 років, за 

винятком дітей, які залучаються до виконання робіт, визнаних легкими, 

які не завдають шкоди їх здоров'ю, їх моралі й освіті;  

– установити, що мінімальний вік прийняття на роботу, де умови 

праці визнано небезпечними або шкідливими для здоров'я, – 18 років;  

– для осіб, які ще здобувають обов'язкову освіту, заборонити 

застосування праці на роботах, де може порушитися процес їх повного 

навчання;  

– обмежити тривалість робочого часу для осіб молодше 18 років 

згідно з потребами їх розвитку, особливо з потребами у професійній 

підготовці;  
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– визнати право молодих працівників та учнів на справедливу 

заробітну плату або іншу відповідну допомогу;  

– законодавчо закріпити, що час, витрачений підлітками за згодою 

роботодавця на професійну підготовку в нормовані робочі години, 

зараховується як робочий час;  

– установити, що працюючі особи молодше 18 років мають право 

на щорічну оплачувану відпустку тривалістю не менше 4-х тижнів;  

– для осіб молодше 18 років заборонити застосування праці на 

роботах у нічний час, за винятком деяких робіт, визначених 

національними законами чи правилами;  

– передбачити, що особи молодше 18 років, праця яких 

застосовується на роботах, визначених національними законами чи 

правилами, підлягають регулярному медичному оглядові;  

– забезпечити особливий захист дітей і підлітків від фізичних і 

моральних ризиків, на які вони наражаються, зокрема, від тих, що 

безпосередньо або опосередковано випливають з виконуваної ними 

роботи.  

М. М. Феськов наголошує, що ст. 7 («Право дітей та підлітків на 

захист») Європейської соціальної хартії (переглянутої) належить до 

обов’язкових. Це пояснюється як уразливістю й незахищеністю цієї 

категорії осіб, які не в змозі повноцінно відстоювати свої права, так і 

фактичним широким використанням дитячої праці в багатьох державах 

світу. З точки зору вченого, зі змісту викладених положень статті 

випливає, що головною метою обмеження робочого часу дітей і молоді, 

встановлення сприятливого режиму роботи учнів протягом доби є 

забезпечення потреб їх розвитку, отримання обов’язкової освіти та 

професійної підготовки [195, с. 95, 102]. У той же час, проаналізувавши 

норму ч. 5 ст. 20 проекту Трудового кодексу України [48], можемо 

зробити висновок, що вона не ставить за мету направлення трудової 

діяльності дитини на її подальший розвиток, а лише встановлює 
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обмеження в частині незавдання шкоди її здоров’ю, моральному 

розвитку і процесу навчання. 

Крім того, необхідно зазначити, що рівень дитячої зайнятості в 

Україні залежить від добробуту сім’ї: у родинах, де сукупний дохід є 

низьким, дитяча праця використовується частіше. На залучення дітей до 

праці впливає також чисельність останніх у сім’ї: чим їх більше, тим 

вища трудова активність родини. Окрім того, варто відмітити і пряму 

залежність дитячої праці від загальної економічної ситуації в державі. 

Тому зараз ми не можемо вести мову про повне викорінення дитячої 

праці в Україні, категорична заборона якої з боку держави зумовить 

перехід дітей у тіньовий сектор економіки. А це аж ніяк не полегшить 

становище останніх, просто роботодавці ще активніше приховуватимуть 

дитячу працю. З урахуванням цього важливо посилити контроль над 

залученням дітей до праці, в тому числі і громадський [154, с. 20].  

М. М. Феськов для забезпечення права неповнолітніх на 

отримання повної середньої освіти і стимулювання їх праці пропонує: 

(а) установити в КЗпП обов’язок роботодавця приймати на роботу 

неповнолітніх осіб за наявності в них повної середньої освіти або за 

умови обов’язкового поєднання праці цих осіб з навчанням; (б) 

доповнити перелік підстав, з яких заборонено будь-яке зниження 

розмірів оплати праці, такою підставою, як вік працівника; (в) 

доповнити перелік важких робіт і робіт зі шкідливими й небезпечними 

умовами праці, на яких забороняється праця неповнолітніх, переліком 

тих робіт або закладів, де з критеріїв моральності використання праці 

неповнолітніх недопустиме [195, с. 203, 204]. 

Розглядаючи можливість вступу певних категорій осіб у трудові 

правовідносини в якості працівників, варто також зауважити, що в 

певних випадках держава штучно звужує сферу застосування праці 

окремих категорій осіб. Стосується це в першу чергу праці в Україні 

іноземців та осіб без громадянства (далі – іноземці). Зростання 
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інтеграційних та економічних перетворень, нівелювання кордонів 

сучасних держав, домінування транснаціональних корпорацій, розвиток 

технологій – усе це позначається на міграції робочої сили у світі. Для 

сучасного трудівника вже давно не є вирішальним територіальний 

критерій, зумовлений залежністю місця роботи від місця постійного 

його проживання. Зараз при вступі у трудові відносини ключовими 

виступають такі чинники, як подальший кар’єрний ріст, збільшення 

заробітної плати, отримання нових навичок, підвищення кваліфікації 

тощо.  

Безпосередньо в Україні питання застосування праці іноземців на 

її території є доволі актуальним. Обумовлено це передусім 

геополітичним розташуванням України, яка знаходиться на перетині 

економічних інтересів країн Європейського Союзу та країн Азії, що 

обумовлює наявність великої кількості іноземних представництв, 

господарських товариств зовнішньоекономічної спрямованості, 

торгівельних підприємств, діяльність яких вимагає застосування праці 

громадян інших країн, зі знанням відповідної іноземної мови, культури, 

досвіду ведення бізнесу тощо. Крім того, як зазначає О. Є. Луценко, 

однією з причин залучення іноземців та осіб без громадянства в 

українську економіку є небажання місцевого населення виконувати ту 

чи іншу роботу. Як правило, це соціально непрестижні види праці – 

важка фізична робота, шкідливі умови праці та ін. Така ситуація 

характерна практично для всіх галузей виробництва, але найчастіше це 

притаманно для підприємств видобувної промисловості, будівництва й 

сільського господарства. Значне число зайнятих іноземців відмічається й 

у сфері торгівлі [197, с. 385]. 

Стосовно правового регулювання застосування праці іноземців в 

Україні слід процитувати ст. 26 Конституції, де проголошено, що 

іноземці й особи без громадянства, які перебувають у країні на законних 

підставах, користуються тими самими правами і свободами, а також 
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несуть такі ж обов'язки, як і громадяни України, за винятками, 

встановленими цією Конституцією, законами чи міжнародними 

договорами [192]. 

Є сенс підкреслити, що КЗпП не містить окремих норм, 

присвячених правовому регулюванню праці іноземців. Натомість ст. 8 

цього Кодексу [19] відносить правове регулювання трудових відносин 

іноземних громадян, які працюють на підприємствах, в установах та 

організаціях України, до норм Закону України «Про міжнародне 

приватне право» від 23 червня 2005 р. № 2709-IV. Водночас цей Закон 

теж тільки поверхнево торкається питання регламентування праці 

іноземців в Україні. Так, стаття 52 зазначеного Закону визначає, що до 

трудових відносин застосовується право держави, у якій виконується 

робота, якщо інше не передбачено законом або міжнародним договором 

України. Крім того, згідно статті 54 Закону, трудові відносини іноземців 

та осіб без громадянства, які працюють в Україні, не регулюються 

правом України в разі, якщо: 1) іноземці та  особи  без  громадянства  

працюють у  складі дипломатичних  представництв  іноземних  держав  

або представництв міжнародних  організацій  в Україні, якщо інше не 

передбачено міжнародним договором України; 2) іноземці  та  особи  без  

громадянства  за  межами України уклали  з  іноземними  

роботодавцями – фізичними  чи  юридичними особами трудові договори 

про виконання роботи в Україні, якщо інше не передбачено договорами 

чи міжнародним договором України [198]. 

Тобто, із аналізу положень наведених нормативних правових актів 

можна зробити висновок, що в разі якщо іноземець уклав з 

роботодавцем на території України трудовий договір на виконання 

роботи як в зазначеній державі так і за її межами, то до правового 

регулювання таких відносин застосовується виключно законодавство 

України, якщо інше не передбачено міжнародними нормами, 

ратифікованими Україною. 
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Правовий статус іноземців на території України визначено 

Законом України «Про правовий статус іноземців та осіб без 

громадянства». У частині регламентації трудових відносин ним 

передбачено, що роботодавець має право тимчасово використовувати 

працю іноземця або особи без громадянства в установленому 

законодавством України порядку, на підставі дозволу на це. До речі, 

подібна норма передбачена й у ч. 4 ст. 3 Закону України «Про зайнятість 

населення» від 5 липня 2012 р. № 5067-VI [199]. Нею закріплено, що 

іноземці й особи без громадянства, які прибули в Україну для 

працевлаштування на певний строк, приймаються роботодавцями на 

роботу на підставі спеціального дозволу, виданого у визначеному цим 

Законом порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами, 

згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України. 

Досліджуваний Закон містить розд. VII, безпосередньо присвячений 

застосуванню праці іноземців в Україні, який, однак, налічує при цьому 

всього одну статтю (ст. 42).  

Згідно із цією нормою підприємства, установи та організації 

мають право на застосування праці іноземців та осіб без громадянства на 

території України на підставі дозволу, що видається територіальними 

органами центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну 

політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, на строк до 

одного року, якщо інше не передбачено міжнародними договорами 

України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України. 

Дозвіл роботодавцю на застосування праці іноземця або особи без 

громадянства видається за умови, що в Україні (регіоні) відсутні 

кваліфіковані працівники, які спроможні виконувати відповідний вид 

роботи, або є достатнє обґрунтування доцільності застосування їх праці, 

якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на 

обов'язковість яких надана Верховною Радою України. Дозвіл видається 

також на застосування праці: (а) іноземців, які направлені закордонним 
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роботодавцем в Україну для виконання певного обсягу робіт (послуг) на 

підставі договорів, укладених між вітчизняним та іноземним суб'єктом 

господарювання, за умови, що відсоток кваліфікованих іноземців, які 

залучаються в рамках договору, не перевищує половини загальної 

чисельності осіб, що працюватимуть на умовах договору; (б) іноземців, 

які відповідно до графіка специфічних зобов'язань у секторі послуг 

Протоколу про вступ України до COT (стаття II Генеральної угоди про 

торгівлю послугами) належать до категорії «внутрішньокорпоративні 

цесіонарії»; (в) осіб, стосовно яких прийнято рішення про оформлення 

документів для вирішення питання щодо надання статусу біженця. 

Питання, пов’язані з наданням дозволу на використання праці 

іноземців, урегульовані Порядком видачі, продовження дії та 

анулювання дозволу на застосування праці іноземців та осіб без 

громадянства, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 

27 травня 2013 р. № 437 (далі – Порядок № 437) [200]. Аналіз 

зазначеного нормативно-правового акта дозволяє навести певні 

специфічні риси, що стосуються отримання такого дозволу (далі – 

дозвіл). 

По-перше, цей Порядок передбачає 2 обов’язкові умови, за 

настанням однієї з яких роботодавцеві може бути надано дозвіл на 

використання праці іноземця. Розглянемо їх детальніше. 

1. Відсутність в Україні (регіоні) кваліфікованих працівників, 

спроможних виконувати відповідний вид роботи. З урахуванням цієї 

умови роботодавець зобов’язаний не пізніше ніж за 15 календарних днів 

до звернення за дозволом подати територіальному центру зайнятості 

інформацію про попит на робочу силу (вакансії). На підставі його 

інформації центр зайнятості сприяє у працевлаштуванні в першу чергу 

громадянам України, тобто на нормативному рівні фактично 

дозволяється дискримінація іноземців у плані їх працевлаштування. 

Наголосимо, що згідно з п. 24 Порядку № 437 територіальному органу 
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зайнятості належить прийняти рішення про відмову у видачі чи 

продовженні дії дозволу за наявності в Україні (регіоні) кваліфікованих 

працівників, які відповідають вимогам, зазначеним роботодавцем в 

інформації про попит на робочу силу (вакансії) й можуть бути 

працевлаштовані на заявлену ним вакансію. 

2. Наявність достатнього обґрунтування доцільності використання 

роботодавцем праці іноземця. При цьому Порядком № 437 передбачено, 

що застосування праці іноземців та осіб без громадянства є виправданим 

і достатньо обґрунтованим, якщо іноземець або особа без громадянства:  

1) претендує на зайняття посади керівника, заступника керівника 

або іншої керівної посади за умови, що такий іноземець чи особа без 

громадянства є засновником або співзасновником підприємства, 

установи, організації;  

2) є суб’єктом авторського права й суміжних прав і запрошується 

на роботу в Україну для реалізації своїх прав; 

3) претендує на зайняття у суб’єкта індустрії програмної продукції 

посади керівника або посади, назва якої визначається відповідно до 

кодів професій 2131.2, 2132.2, 3121, зазначених у розділі 2 

“Професіонали” та розділі 3 “Фахівці” Національного класифікатора 

України ДК 003:2010 “Класифікатор професій”; 

4) має диплом про вищу освіту одного з навчальних закладів, 

віднесених до першої сотні в одному з таких світових рейтингів: (а) 

Таймс Хайер Едьюкейшн (Times Higher Education) за відповідною 

категорією професії; (б) Академік Ренкінг ов Волд Юніверситіз, 

підготовлений Центром університетів світового класу при 

Шанхайському університеті Цзяо Тун (Academic Ranking of World 

Universities by the Center for World-Class Universities at Shanghai Jiao 

Tong University); (в) КьюЕс Волд Юніверситі Ренкінгз бай Фекелті (QS 

World University Rankings by Faculty); (г) Вебометрікс Ренкінг ов Волд 

Юніверситіз (Webometrics Ranking of World Universities). 
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З огляду на контекст наведеної норми ставиться під сумнів 

можливість надання роботодавцем іншого обґрунтування доцільності 

працевлаштування саме іноземця, а не громадянина України. У свою 

чергу, прикладів необхідності використання праці іноземців на практиці 

можна навести доволі багато: і володіння мовами, й особлива 

кваліфікація працівника, наявність у роботодавця контрагентів з країни, 

громадянином якої є іноземець, та ін. 

По-друге, положення Порядку № 437, якими визначається перелік 

іноземців, трудова діяльність яких не потребує отримання дозволу, не 

повною мірою відповідають вимогам ринкових відносин і світовим 

стандартам. Так, на сьогодні без дозволу можуть бути працевлаштовані 

тільки:  

– іноземці, які постійно проживають в Україні;  

– іноземці, які набули статусу біженця відповідно до 

національного законодавства або одержали дозвіл на імміграцію в 

Україну; 

– іноземці, визнані особами, які потребують додаткового захисту 

або яким надано тимчасовий захист в Україні;  

– представники іноземного морського (річкового) флоту й 

авіакомпаній, які обслуговують такі компанії на території України;  

– працівники зарубіжних засобів масової інформації, акредитовані 

для роботи в Україні; 

– спортсмени, які набули професійного статусу, артисти і 

працівники мистецтва для роботи в Україні за фахом; 

– працівники аварійно-рятувальних служб для виконання 

термінових робіт;  

– працівники іноземних представництв, зареєстровані на території 

України в порядку установленому законодавством;  

– священнослужителі;  
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– іноземці, які прибули в Україну для участі в реалізації проектів 

міжнародної технічної допомоги;  

– іноземці, які прибули в Україну для здійснення викладацької 

діяльності за фахом на запрошення державних вищих навчальних 

закладів; 

– інші іноземці у випадках, передбачених законами й 

міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана 

Верховною Радою України. 

Перелічені положення не відповідають стандартам Ради Європи, 

за якими право на працевлаштування іноземців та осіб без громадянства 

може бути обмежене лише вимогами охорони національної безпеки, 

громадянського порядку, здоров’я й моральності населення. Так, п. 4 ст. 

19 Європейської соціальної хартії (переглянутої) з метою належної 

реалізації права трудящих-мігрантів і членів їх сімей на захист і 

допомогу на території будь-якої іншої Сторони зобов’язує забезпечити 

таким працівникам, коли вони перебувають на їх території на законних 

підставах (якщо ці питання регулюються законами або правилами чи 

підлягають контролю з боку адміністративних властей), відповідний 

режим, не менш сприятливий порівняно з тим, який надається їх 

власним громадянам, у тому що стосується таких питань, як: а) 

винагорода та інші умови прийняття на роботу і праці; б) членство у 

профспілках та користування пільгами колективних договорів. 

Під сприятливим режимом  слід розуміти такий правовий стан, за 

якого регулювання праці трудящих-мігрантів було б адекватним 

правовому регулюванню праці громадян України. Слід зазначити, що 

коло відносин на які поширюється дія цих підпунктів, практично 

охоплює майже усі трудові відносини, адже поняття «умови праці» є 

досить широким за змістом [195, с. 116]. 

Вважаємо за доцільне розширити наведений у Порядку № 437 

перелік у частині закріплення можливості здійснення без дозволу 
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трудової діяльності іноземцями, які є: (а) керівниками юридичних осіб, 

засновниками або власниками яких виступають нерезиденти; (б) 

вченими за наявності в них належним чином легалізованих наукових 

ступенів і вчених звань; (в) спеціалістами з вищою технічною освітою 

при здійсненні ними трудової діяльності за фахом.  

По-третє, сама процедура отримання дозволу (з урахуванням 

доволі великого за обсягом переліку документів, які зобов’язаний надати 

роботодавець територіальному органу зайнятості) за своїм характером є 

надзвичайно громіздкою, передбачає дуже багато технічних процедур і 

вимагає значного обсягу часу на це. Так, територіальний орган протягом 

семи робочих днів з дня реєстрації заяви роботодавця приймає рішення 

щодо видачі, відмови у видачі, продовження дії, відмови у продовженні 

дії або анулювання дозволу. Рішення оформлюється наказом 

територіального органу та не пізніше ніж протягом 2 робочих днів з дня 

його прийняття надсилається роботодавцю поштою з повідомленням про 

вручення та електронною поштою із зазначенням платіжних реквізитів 

для здійснення плати за видачу дозволу і розміщується на офіційному 

веб-сайті територіального органу із зазначенням таких платіжних 

реквізитів. Після прийняття рішення територіального органу про видачу 

дозволу роботодавець перераховує кошти на зазначений територіальним 

органом рахунок Фонду загальнообов’язкового державного соціального 

страхування України на випадок безробіття, що підтверджується 

квитанцією про внесення плати. У разі невнесення роботодавцем такої 

плати протягом 10 робочих днів з дня отримання ним рішення про 

видачу дозволу, надісланого поштою з повідомленням про вручення, 

таке рішення скасовується. Територіальний орган оформлює та видає 

дозвіл протягом 3 робочих днів з дня зарахування коштів на рахунок 

Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування 

України на випадок безробіття, зазначений територіальним органом. 
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Варто зауважити, що в чинному законодавстві України бракує 

положень, що стосуються специфіки оформлення трудових відносин з 

іноземцями та особами без громадянства. У зв’язку із цим залишається 

невпорядкованим питання заведення на них трудових книжок. Але ж 

відповідно до ст. 48 КЗпП останні служать основним документом про 

трудову діяльність працюючого. Трудові книжки ведуться на всіх осіб, 

які працюють на підприємстві, в установі, організації або у фізичної 

особи понад 5 днів, як і на позаштатних працівників за умови, якщо вони 

підлягають тільки загальнообов’язковому державному соціальному 

страхуванню. Особам, які тільки розпочинають трудову діяльність, цей 

документ оформлюється не пізніше 5-ти днів після прийняття на роботу 

[19]. Отже, фактично трудова книжка повинна бути оформлена й на 

іноземця та особу без громадянства, які згідно з наведеними вище 

положеннями законодавчих актів прирівнюються у своїх правах та 

обов’язках до працівників – громадян України. Однак, нажаль, 

процедура щодо вказаних категорій осіб не передбачена Інструкцією про 

порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженою наказом 

Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства 

соціального захисту населення України від 29 липня 1993 р. № 58 [201]. 

Неврегульованою залишається також ситуація стосовно 

можливості іноземців працювати за сумісництвом. Так, мають місце 

приклади, коли центри зайнятості відмовляють роботодавцеві в 

отриманні дозволу у зв’язку з тим, що іноземець уже працевлаштований, 

а чинним законодавством не передбачено можливості видачі декількох 

дозволів на використання праці одного іноземного працівника. 

Нерозкритими також залишаються питання праці іноземних студентів, 

врахування трудового стажу, виплати заробітної плати в іноземній 

валюті та інші.  

Вищезазначене дозволяє дійти висновку, що незважаючи на те, що 

в провідних державах світу застосування праці іноземних працівників є 
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звичайною нормою і одним з тих показників, що характеризує їх 

економічний розвиток, в Україні процедура працевлаштування вказаних 

осіб фактично не розвинена. Зумовлено це національною політикою 

зайнятості, спрямованою на першочергове задоволення ринку праці 

громадянами України. А це негативно позначається на існуючій 

нормативно-правовій базі, присвяченій працевлаштуванню іноземців та 

осіб без громадянства, ускладнює процедуру їх працевлаштування і 

стимулює тим самим розвиток прихованих трудових відносин.  

З метою подальшої інтеграції України до європейської спільноти 

та її формування як соціальної, економічно розвиненої держави 

вважаємо за необхідне внести зміни до розглядуваного нами Порядку 

видачі, продовження дії та анулювання дозволу на застосування праці 

іноземців та осіб без громадянства в частині спрощення процедури 

працевлаштування керівників юридичних осіб, а також 

висококваліфікованих наукових і технічних кадрів, що належать до цієї 

категорії працівників.  

Є сенс особливо підкреслити, що трудова діяльність працівників 

вирізняється своєю специфікою. Часто зазвичай на неї впливають 

етнічні й релігійні чинники, звичаї, які, безперечно, мають 

враховуватись державою при розробленні майбутніх нормативно-

правових актів про працю. Проблема впливу системи цінностей на 

трудову поведінку людини була досліджена ще М. Вебером, який 

виокремив у світових релігіях її етнічний компонент. На переконання 

філософа, трудова активність індивіда (практичні імпульси до дії) 

більшою мірою визначається системою цінностей конкретного 

суспільства, соціальними нормативами і трудовими традиціями, 

сформованими протягом цивілізаційного розвитку суспільства [202, с. 

185]. 

В. М. Мороз наголошує на необхідності дослідження 

проблематики трудового потенціалу в контексті конфесійного ставлення 
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до праці. Це зумовлено тим, що релігійні конфесії поширювали 

компетенцію свого служіння не лише на духовну сферу людини, а й на 

сферу її повсякденної практичної діяльності, що, звичайно, відбилося на 

процесі формування певного типу її трудової поведінки й на змісті 

корпоративної культури певного соціального об’єкта. Отже, конфесії 

через систему цілком конкретних духовних стимулів не лише 

впливають, а й за певних умов окреслюють моделі трудової поведінки 

особистості [203]. Згідно з точкою зору В. Є. Шедякова, врахування 

інституціональних і ціннісних засад організації трудових відносин 

різних типів господарських укладів, альтернативних підходів до 

оцінювання систем стимулювання дозволяє: (а) долати жорсткий 

виробничий детермінізм, (б) відмовлятися від аналізу й оцінювання 

господарських ситуацій і процесів виключно з позицій максимально 

швидкої віддачі, (в) переходити до регулювання трудової поведінки і 

трудових відносин з обов’язковим урахуванням історико-культурних, 

морально-психологічних, релігійно-етичних традицій, плюральних 

моделей персонального і групового вибору [204]. 

Аналізуючи порушену проблематику в нормах чинного трудового 

законодавства, слід привести положення міжнародних актів, а саме 

Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод від 

4 листопада 1950 р., ратифікованої Законом України від 17 липня 1997 р. 

за № 475/97-ВР [205]. Згідно зі ст. 9 цієї Конвенції кожен має право на 

свободу думки, совісті й релігії. Це право включає свободу сповідувати 

свою релігію або переконання під час богослужіння, змінювати їх, 

свободу навчання, виконання й дотримання релігійної практики й 

ритуальних обрядів як одноособово, так і спільно з іншими, як 

прилюдно, так і приватно. Свобода сповідувати свою релігію або 

переконання підлягає лише установленим законом певним обмеженням, 

необхідним у демократичному суспільстві, в інтересах громадської 
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безпеки, охорони публічного порядку, здоров’я чи моралі, для захисту 

прав і свобод інших осіб [67]. 

Реалізація ст. 9 Конвенції знайшла відбиття в положеннях ст. 21 

КЗпП, якою передбачено, що держава забезпечує рівність трудових прав 

усіх громадян незалежно від походження, соціального й майнового 

стану, расової й національної належності, статі, мови, політичних 

поглядів, релігійних переконань, роду й характеру занять, місця 

проживання та інших обставин [19].  

У той же час, незважаючи на наведену норму, що зрівнює у правах 

громадян різних верств населення, а також на загальну політичну 

доктрину, згідно з якою церква в Україні відокремлена від держави, 

національне законодавство все ж таки містить певні релігійно зумовлені 

положення, що впливають на регламентацію трудових відносин. За 

приклад можна навести ст. 73 КЗпП, яка передбачає, що вихідними є дні 

релігійних свят: 7 січня – Різдво Христове; один день (неділя) – Пасха 

(Великдень); один день (неділя) – Трійця [19]. Інакше кажучи, вказаною 

нормою на державному рівні фактично закріплено пріоритет головних 

православних релігійних свят у формуванні часу відпочинку працівників 

як суб’єктів трудових правовідносин на території України. Цікаво, що 

для представників інших конфесій КЗпП таке право певною мірою 

обмежує. Так, за ч. 2 цієї ж статті за поданням релігійних громад інших 

(неправославних) конфесій, зареєстрованих в Україні, керівництво 

підприємств, установ та організацій надає особам, які сповідують 

відповідні релігії, до 3-х днів відпочинку протягом року для святкування 

їх великих свят, проте з обов’язковим відпрацюванням за ці дні. 

Крім установлення святкових і неробочих днів, положення 

чинного КЗпП не містять конкретних норм, якими були б урегульовані 

особливості застосування праці осіб, які дотримуються у своєму житті 

певних релігійних догм. А це, у свою чергу, може призвести до 

порушення прав указаних осіб у сфері реалізації ними трудової функції. 
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Як приклад можна навести заборону роботодавцем носіння працівником 

певних елементів одягу (хіджабу), що, можливо, зумовлено 

дотриманням корпоративного дрескоду (зокрема, у фінансових 

установах, на державній службі тощо), або застосування заходів 

дисциплінарного впливу до працівника-мусульманина, який, працюючи 

продавцем-консультантом, відмовляється реалізовувати алкогольні 

напої. Неврегульованим також є і питання щодо надання зазначеним 

особам можливості здійснення впродовж робочого часу щоденної 

молитви (намазу) та ін.  

Наведені питання, безперечно, є поодинокими в Україні, а тому їх 

розв’язання на цей час можливе виключно в індивідуальному 

(договірному) порядку, без втручання держави. Адже саме при 

укладенні трудового договору сторони зобов’язуються узгодити всі 

ключові умови реалізації трудових відносин. Однак за браком 

попередньої домовленості про врегулювання особливостей здійснення 

працівниками різних релігійних конфесій своєї трудової функції, 

роботодавець матиме змогу забороняти цим особам дотримуватися 

певних релігійних канонів у процесі їх трудової діяльності, що певною 

мірою призведе не тільки до порушення їх прав, а й загалом матиме 

негативний вплив на подальші трудові відносини, може викликати 

напружену атмосферу, недовіру між працівником і роботодавцем, 

розірвання трудового договору тощо. 

Крім того, зазначимо, що проблематика співвідношення релігії і 

праці в подальшому все більше отримуватиме своє загострення. Це 

пояснюється як постійною міграцією робочої сили й пом’якшенням 

режиму перетину кордонів, так і особливим географічним положенням 

України, що свідчить про мультинаціональний характер трудових 

відносин, що формуються в державі. 

Ведучи мову про можливість упорядкування трудових відносин з 

урахуванням певних елементів релігійних традицій, доречно як приклад 
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навести окремі положення зарубіжного законодавства. Так, у Ізраїлі 

вплив релігії на трудові відносини є вельми суттєвим. Це виражається в 

тому, що офіційним вихідним днем у цій країні вважається субота, а до 

джерел трудового права належать релігійні норми окремих конфесій, що 

мають вагоме значення не тільки при визначенні днів щоденного 

відпочинку, а й неробочих і святкових днів. 

У Трудовому кодексі Російської Федерації (далі – ТК РФ) 

особливостям регламентування праці трудівників релігійних організацій 

присвячено окрему 54 главу. Згідно зі ст. 343 вказаної глави права й 

обов’язки сторін трудового договору встановлюються в ньому з 

урахуванням особливостей і внутрішніх правил релігійної організації, 

які не повинні суперечити Конституції й законодавству РФ [206]. У 

зв'язку із цим в укладений з майбутніми працівниками трудовий договір 

не можуть включатися умови, що суперечать чинному законодавству 

про працю й погіршують становище працівників порівняно з нормами 

ТК РФ та інших нормативних правових актів, які містять норми 

трудового права. При цьому вчені підкреслюють, що включення в 

договір із працівником релігійної організації положень, що стосуються, 

наприклад, оплати за працю повністю в натуральній формі, зміни умов 

притягнення до дисциплінарної відповідальності й санкцій, які 

застосовуються за дисциплінарний проступок, позбавлення працівників 

права на відпустку й заміну її грошовою компенсацією не допускається 

[207, с. 677].  

Звичайно, наведені приклади зарубіжного законодавства не є 

панацеєю у вирішенні питання співвідношення релігії і праці в Україні й 

певною мірою однобічно врегульовують означену проблематику. Але 

вважаємо, що перспективному вітчизняному законодавству про працю 

належить відмовитися від урахування інтересів представників лише 

окремих релігійних конфесій і за своєю природою бути більш 

мультинаціональним. Проект Трудового кодексу України, на наше 
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переконання, має містити окрему главу, присвячену розв’язанню питань, 

пов’язаних з релігійними й, навіть з етнічними чинниками, що 

впливають на трудові відносини. Зазначене дозволить брати до уваги 

інтереси всіх без винятку працюючих і зменшить дискримінаційні 

порушення за наведеними ознаками у трудоправовій сфері. 

Недосконалість положень чинного КЗпП стосується також іншої 

сторони трудових правовідносин – роботодавця. П. Д. Пилипенко 

наголошує, що досягнення відповідного рівня правового регулювання 

трудових відносин у сучасних умовах передбачає вироблення чіткої 

концепції реформування трудового законодавства, яка відповідала б 

інтересам захисту прав найманих працівників у державі, де, як зазначено 

у ст. 3 Конституції України, «людина, її життя і здоров’я, честь і 

гідність, недоторканність і безпека визнаються найвищою соціальною 

цінністю». Разом із тим роботодавці теж повинні мати законні засоби 

захисту своїх інтересів [155, с. 257]. Індивідуальні ж інтереси 

роботодавців зводяться до того, щоб досягти цілей, задля яких вони 

наймають працівників. Їх інтереси до працівників є опосередкованими, 

зумовленими можливостями останніх завдяки своїй праці досягти 

поставлених роботодавцем перед собою цілей. Трудівник сам по собі 

може й не цікавити роботодавця. Адже інтерес наймача складають 

навички, вміння, знання, ділові і професійні якості працівника, що 

виступають засобом досягнення цілей діяльності роботодавця. За умов 

ринкової економіки працюючий сприймається ним не як частина 

механізму, а як засіб досягнення власної мети, а тому підхід до кожного 

окремого трудівника є індивідуальним [28, с. 183]. 

Безпосередньо термін «роботодавець» зустрічається в КЗпП 

України лише двічі – у ст. 115, присвяченій строкам виплати заробітної 

плати. Стаття ж 21 Кодексу й донині під іншою стороною трудового 

договору поряд з працівником визначає «власника підприємства, 

установи, організації чи уповноваженого ним органу або фізичну особу, 
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що застосовує найману працю» [19]. Наголосимо, що існуюче в КЗпП 

визначення іншої сторони трудового договору (а значить, і трудових 

правовідносин) в особі власника підприємства, установи, організації або 

уповноваженого ним органу в умовах сьогодення явно є морально 

застарілим. Адже воно залишилося фактично незмінним з моменту 

набуття чинності вказаного кодифікованого акта, тобто за радянської 

доби, коли одноособовим роботодавцем виступала виключно держава. У 

нинішніх умовах формулювання дефініції зазначеної сторони трудових 

правовідносин потребує конкретизації з урахуванням тенденцій 

сучасності й повинно відповідати таким категоріям, як «юридична 

особа» та «фізична особа, яка використовує найману працю». 

Сучасне законодавство України про працю як невід’ємна складова 

загальної системи права України у тісному зв’язку з розвитком 

соціально-економічних відносин господарювання формує нові підходи 

щодо суб’єктивного складу трудового права. Суттєвою новелою цього 

періоду є те, що роботодавцем виступає не тільки держава в особі 

створених нею організацій, підприємств, установ тощо, а й інші 

повноправні учасники так званого недержавного сектора – це можуть 

бути колективні, кооперативні, громадські й інші формування, дозволені 

відповідними нормами права, а також фізична особа як самостійний 

суб’єкт трудового права, котра виступає як роботодавець. Отже 

виходячи з аналізу чинного законодавства України, роботодавцем як 

суб’єктом трудового права, в широкому розумінні, можуть виступати 

юридичні особи та фізичні особи. При цьому юридичну особу 

представляє власник або уповноважений ним орган [4, с. 114]. С. М. 

Прилипко й О. М. Ярошенко підкреслюють, що юридична особа може 

бути роботодавцем незалежно від організаційно-правової форми, форми 

власності, галузевої належності, підпорядкування та інших ознак. Вона 

набуває права й обов’язки і здійснює їх через свої органи, що діють 

відповідно до установчих документів і закону. «Орган юридичної 
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особи» – це правовий термін, що позначає особу (одноособовий орган) 

або групу осіб (колективний орган), які представляють інтереси 

юридичної особи у відносинах з іншими суб’єктами права без 

спеціальних на те повноважень. Орган зобов’язаний добросовісно й 

розумно діяти в інтересах юридичної особи, не перевищувати своїх 

повноважень. Через свої органи роботодавець – юридична особа набуває 

трудові права й бере на себе юридичні обов’язки [177, с. 103]. 

На наше переконання, настав час відмовитися від установленого в 

законодавстві про працю поділу роботодавців – юридичних осіб на 

підприємства, установи й організації. Адже нинішні нормативно-правові 

акти, що визначають правовий статус юридичної особи (Цивільний 

кодекс України [208], Господарський кодекс України [209], Закони 

України «Про господарські товариства» [210] і «Про акціонерні 

товариства» [211]) у своїх положеннях вже не містять таких 

організаційно-правових форм.  

Натомість вважаємо за необхідне погодитися з позицією 

С. В. Венедіктова, який зазначає, що сьогодні з метою стимулювання 

належної реалізації трудових правовідносин доцільно на законодавчому 

рівні закріпити диференціацію роботодавців – юридичних осіб за 

критерієм чисельного складу працівників у штаті роботодавця, яка на 

думку науковця, дозволить у подальшому запровадити політику 

стимулювання ефективної реалізації роботодавцями трудових відносин. 

Прикладами такої політики можуть бути: (а) зменшення 

випробувального терміну для осіб, які працюють у дрібних 

роботодавців, а також можливість укладення в цьому разі строкового 

трудового договору; (б) обов’язковість застосування колективних 

договорів для великих роботодавців; (в) зменшення витрат на охорону 

праці для дрібних та невеликих роботодавців тощо [212, с. 128]. 

Н. О. Мельничук зазначає, що індивідуальний інтерес працівника 

полягає в забезпеченні собі та своїй сім’ї гідного рівня життя. Держава ж 



237 

 

має сприяти йому в цілому. Разом із тим законодавець, запроваджуючи 

регулюючу політику трудових відносин, має розуміти, що забезпечення 

гідного рівня життя найманого працівника залежить не тільки від умов 

праці, а й від тих умов, у яких здійснює свою діяльність і роботодавець. 

Мається на увазі можливість останнього реалізувати свої інтереси, не 

порушуючи при цьому прав трудящих. Інакше кажучи, при розробленні 

нового ТК України слід усвідомлювати, що потрібне ефективне 

збалансування меж договірного й державно-імперативного 

регламентування, яке має враховувати необхідність балансу інтересів як 

роботодавця так і працівників [28, с. 184]. 

Запровадження наведеної класифікації роботодавців не тільки 

дозволило б стимулювати подальший розвиток трудових правовідносин 

з урахуванням реалій ринкової економіки, а й цілком відповідало б 

сформульованій концепції юридичної особи, що існує в сучасній системі 

права України. Наприклад, ч. 3 ст. 55 Господарського кодексу України 

визначає, що суб’єкти господарювання залежно від чисельності 

працюючих і доходів за рік від будь-якої діяльності можуть належати до 

суб’єктів малого підприємництва, у тому числі до суб’єктів 

мікропідприємництва, середнього або великого підприємництва. 

Суб’єктами мікропідприємництва є юридичні особи – суб’єкти 

господарювання будь-якої організаційно-правової форми й форми 

власності, у яких середня чисельність працівників за звітний період 

(календарний рік) не перевищує 10-ти осіб, а річний дохід від будь-якої 

діяльності не перевищує суму, еквівалентну 2-м мільйонам євро, 

визначену за середньорічним курсом Національного банку України. 

Суб’єктами малого підприємництва є юридичні особи – суб’єкти 

господарювання будь-якої організаційно-правової форми й форми 

власності, у яких середня чисельність працівників за звітний період 

(календарний рік) не перевищує 50 осіб, а річний дохід від будь-якої 

діяльності не перевищує суму, еквівалентну 10-ти мільйонам євро, 
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визначену за середньорічним курсом Національного банку України. 

Суб’єктами великого підприємництва є юридичні особи – суб’єкти 

господарювання будь-якої організаційно-правової форми й форми 

власності, у яких середня чисельність працівників за звітний період 

(календарний рік) перевищує 250 осіб, а річний дохід від будь-якої 

діяльності перевищує суму, еквівалентну 50 мільйонам євро, визначену 

за середньорічним курсом Національного банку України [209]. 

Окремі передумови поділу роботодавців – юридичних осіб за 

чисельним критерієм наявності працівників сформульовані також 

безпосередньо в положеннях трудового або супутнього з ним 

законодавства. Приміром, ст. 15 Закону України «Про охорону праці» 

встановлює, що на підприємстві з чисельністю працюючих 50 і більше 

осіб роботодавець створює службу охорони праці відповідно до 

типового положення, що затверджується центральним органом 

виконавчої влади, який забезпечує формування державної політики у 

сфері охорони праці [213]. Відповідно до ч. 2 ст. 14 Закону України 

«Про зайнятість населення» підприємствам, установам та організаціям з 

чисельністю штатних працівників понад 20 осіб установлюється квота в 

розмірі 5 % середньооблікової чисельності штатних працівників за 

попередній календарний рік для працевлаштування соціально 

незахищених категорій громадян [199]. Згідно зі ст. 19 Закону України 

«Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» для 

роботодавців, які використовують найману працю, встановлюється 

норматив робочих місць для працевлаштування інвалідів у розмірі 4 % 

середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу 

за рік, а якщо працює від 8 до 25 осіб, – квота становить одне робоче 

місце [214].  

Також зазначимо, що фізичні особи-роботодавці теж потребують 

подальшого розмежування в положеннях законодавства про працю. 

Перспективне законодавство про працю (проект Трудового кодексу 
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України), нажаль, такої диференціації не містить, що певною мірою не 

узгоджується із загальнопоширеною серед науковців тенденцією. Так, П. 

Д. Пилипенко вказану категорію роботодавців розділяє на: (а) фізичних 

осіб, які можуть реалізувати своє право найму на роботу. Однак 

використання праці інших осіб не передбачає одержання доходів 

(громадяни (власники), які використовують найманих працівників для 

роботи в домашньому господарстві, для догляду за малими дітьми чи 

важкохворими членами сім’ї та ін.); (б) фізичних осіб-роботодавців, вид 

занять яких потребує застосування найманої праці. Здебільшого 

суспільно корисна діяльність таких роботодавців пов’язана з 

одержанням доходу, а їх право найму робочої сили додатково не 

передбачено відповідними нормативними актами [215, с. 181-183]. Н. Б. 

Болотіна серед фізичних осіб-роботодавців виділяє 2 групи: (а) 

роботодавців, які використовують найманих працівників для власного 

обслуговування та обслуговування членів своєї сім’ї і (б) роботодавців, 

які використовують найману працю з метою отримання прибутку 

(підприємці, адвокати, нотаріуси) [216, с. 144]. На думку С. М. 

Прилипка й О. М. Ярошенка, фізичні особи-роботодавці поділяються на 

фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності без створення 

юридичної особи з правом найму працівників і (б) фізичних осіб, які 

використовують найману працю, пов’язану з наданням особистих послуг 

(кухарі, няньки, водії та ін.) [177, с. 103].  

Цілком погоджуючись із наведеними позиціями науковців, 

вважаємо за доцільне сформувати власну, більш розширену 

класифікацію фізичних осіб-роботодавців шляхом їх поділу на 

приватних підприємців, самозайнятих осіб та осіб, які застосовують 

найману працю для побутових потреб. Адже, наприклад, Законом 

України «Про нотаріат» [217] передбачено, що нотаріуси можуть мати 

відповідний штат працівників, з якими обов’язково належить укладати 

трудові договори. При цьому відповідно до зазначеного Закону 
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діяльність нотаріусів не належить до підприємницької, що обумовлює 

потребу їх відокремлення в окрему категорію роботодавців – 

самозайнятих осіб. 

Таким чином, усе вищевикладене свідчить, що сучасне правове 

регулювання трудових відносин повинно мати більш персоніфіковану, 

індивідуальну спрямованість. На нашу думку, держава має, так би 

мовити, розв’язати руки працівникові й роботодавцеві у плані надання 

їм більшої самостійності при визначенні своїх прав та обов’язків. При 

цьому на централізованому рівні належить закріпити більш сучасні 

гарантії дотримання соціально-економічних прав працівників, 

сформувати напрямки реалізації трудових правовідносин з урахуванням 

сучасних умов ринкової економіки й технічного прогресу, а також 

запровадити економічне сприяння роботодавцям у створенні ними нових 

робочих місць. 

 

3.3 Перспективи застосування в Україні колективно-договірного 

регулювання  праці  в  сучасних  умовах  господарювання 

 

Однією з особливостей трудового права, яка наприкінці ХІХ ст. 

сприяла його формуванню в самостійну галузь, виступає той факт, що 

безпосередня трудова діяльність працівника зазвичай не реалізується 

відокремлено від певної соціальної групи, а перетинається й поєднується 

із трудовими відносинами інших працюючих, які мають спільну мету й 

об’єднані єдиним адміністративно-господарським управлінням. Саме 

конкретна мета, яка певною мірою зумовлює існування роботодавця 

(наприклад, для заводу – це вироблення продукції, для шахти – 

видобуток корисних копалин, для юридичної компанії – надання 

консалтингових послуг тощо), чинить суттєвий вплив на трудову 

діяльність трудівників, змушуючи їх вступати в суспільні зв’язки між 

собою для належної реалізації своєї трудової функції. Так, 
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юрисконсульту в деяких випадках буде складно написати позов до суду 

без інформації, отриманої від бухгалтера, а бухгалтерові, у свою чергу, 

може знадобитися юридична консультація при веденні бухгалтерського 

обліку господарської діяльності роботодавця. Якщо ж звернутися до 

обособленої праці, що реалізується окремо й поза межами певної 

соціальної групи індивідів, то вона більшою мірою притаманна таким 

цивілістичним договорам, як підряд, доручення, надання послуг та ін. 

З погляду С. В. Венедіктова, будь-яке підприємство, установа, 

організація або (за законодавчою мовою сучасності) юридична особа, 

становить собою державний чи приватний інституційний елемент, що 

складається з багатьох різноманітних відносин між працівниками, що 

виникають під час реалізації ними права на працю. Організаційно-

правову форму єдності таких працівників у науці трудового права 

зазвичай прийнято ототожнювати з поняттям «трудовий колектив», у 

якому знаряддя і предмети праці й безпосередньо працівники 

знаходяться в постійних взаємовідносинах і русі, що, у свою чергу, 

породжує низку спільних соціальних наслідків і виробничих 

перетворень, які активно впливають на результативність праці [189, с. 

100]. 

М. Г. Александров зазначав, що одну зі сторін трудового процесу 

завжди складають суспільні відносини, за яких цей процес здійснюється. 

Люди не можуть створювати споживчі цінності, не поєднуючись певним 

чином для спільної діяльності та для взаємного обміну її результатами. 

Тому процес праці завжди має місце при опосередкуванні тих чи інших 

суспільних відносин. Праця – це суспільні відносини, тому що ставлення 

трудящого до засобів і предметів його праці передбачає одночасно і його 

відносини з іншими людьми з приводу останніх, щоб та чи інша особа 

застосовувала відповідні засоби і предмети виробництва, а тому вона 

повинна або сама бути їх власником, або від їх власника отримати до 

них доступ [179, с. 6]. 
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Отже, незважаючи на беззаперечний індивідуальний характер 

трудових правовідносин, що мають місце між окремим працівником і 

роботодавцем, роль інших трудівників (трудового колективу) в 

реалізації вказаних правовідносин є дуже вагомою, що вимагає 

належного їх упорядкування й нормативної конкретизації. Саме 

зазначене завдання вже майже як століття успішно покладається галуззю 

трудового права на колективні договори. 

З’явившись в індустріально розвинених країнах Заходу наприкінці 

ХІХ ст., ці договори впродовж усього часу свого існування й розвитку 

виступають саме тим стабілізатором, що дозволяє дотримуватися 

балансу інтересів працівників і роботодавців у процесі реалізації ними 

трудових правовідносин. Г. І. Чанишева й Н. Б. Болотіна особливо 

наголошують на ключовій ролі колективного регулювання умов праці як 

чинника соціального захисту прав окремого найманого працівника від 

свавілля роботодавця [217, с. 465]. Крім того, саме колективні договори 

з моменту свого запровадження служать тим універсальним засобом, 

який допомагає пристосовувати правові конструкції до конкретних 

економічних, технічних, організаційних реалій окремо визначеної 

юридичної особи, галузі чи навіть території. Цьому, безперечно, сприяє 

як нормативно-правовий характер колективних договорів, так і певні 

гарантії з боку держави щодо забезпечення їх дотримання. О. Г. Гирич 

пише, що норми, закріплені в такому договорі, – це юридична форма 

вираження встановлених умов праці, у силу чого вони є обов’язковими 

для виконання обома сторонами, які його уклали [218, с. 55]. 

Колективний договір становить собою форму правовідносин, яку 

держава надає підприємствам, установам та організаціям для 

конкретизації чинного трудового законодавства з урахуванням їх 

особливостей та умов. Його завданням є також вирішення питань 

регламентації трудових відносин, не врегульованих чинним 

законодавством [219, с. 54, 55]. На переконання С. М. Прилипка й О. М. 
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Ярошенка, під колективним договором слід розуміти локальний 

нормативно-правовий акт, який упорядковує трудові, соціально-

економічні й виробничі відносини між роботодавцем і працівниками 

підприємства чи установи, організації [177, с. 174], 

Як підкреслював свого часу М. Й. Бару, існування колективного 

договору як правового інституту є об’єктивною закономірністю, 

фундаментом якої є як економічні, так і юридичні передумови. 

Економічними передумовами виступають товарно-грошові відносини, 

що використовуються у зв’язку з новим змістом, який вони мають у 

господарстві, господарський розрахунок і пов’язані з ним майнова 

відособленість та оперативна самостійність підприємств. Без цих 

передумов останнє не може брати на себе за колективним договором 

зобов’язання, що мають матеріальний, економічний зміст. Що 

стосується передумов юридичних, тут слід передусім відмітити 

правосуб’єктність учасників колективного договору, адже значення 

будь-якого договору, а особливо такого вагомого, як колективний, 

неможливо без визнаної й гарантованої законом право дієздатності його 

учасників [221, с. 4].  

На підприємстві колективний договір виконує певні функції, які за 

своїм призначенням і напрямками застосування можна класифікувати на 

нормативні, виробничі, соціальні й захисні. Нормативна функція такого 

договору полягає у встановленні в ньому локальних норм трудового 

права для конкретного підприємства, установи чи організації, які 

фактично доповнюють і розвивають загальні норми трудового права, 

конкретизують їх виходячи зі специфіки конкретного підприємства або 

ж визначаються сторонами колективного договору в межах наданих їм 

прав. Посилення нормативної функції держави не лише не зменшує ролі 

інших – соціальної, виробничої й захисної, а, навпаки, посилює їх вплив, 

оскільки саме через локальне регулювання й посилення розглядуваної 

функції створюються насамперед умови, за яких повніше враховуються 
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інтереси як роботодавця, так і працівників. Усе це створює умови 

економічного розвитку підприємства, установи чи організації, що 

позитивно впливає на реалізацію соціальної функції колективного 

договору. Сутність цієї функції полягає в забезпеченні участі 

працівників в управлінні підприємством, у створенні реальних 

механізмів захисту своїх прав та інтересів, у соціальному розвитку 

трудового колективу. До умов колективного договору може включатися 

широке коло питань із соціального захисту працівників. У ньому 

встановлюються взаємні зобов’язання сторін з урегулювання як 

виробничо-трудових, так і соціально-економічних відносин, зокрема: (а) 

забезпечення продуктивності зайнятості, нормування й оплати праці; (б) 

встановлення форм, системи й розмірів заробітної плати та інших видів 

трудових виплат (доплат, надбавок, тощо); (в) визначення гарантій, 

компенсацій, пільг; (г) забезпечення житлово-побутового, культурного й 

медичного обслуговування, організації оздоровлення працівників. Роль і 

значення локальної норми, у тому числі й колективного договору, дають 

можливість брати до уваги ті конкретні соціальні обставини, які 

сформулювались у конкретному трудовому колективі, перш за все 

структуру колективу професійно-кваліфікаційну, демографічну та ін. З 

урахуванням соціальних запитів колективу саме в цьому договорі 

окреслюються напрямки реалізації фондів підприємства. Орієнтація на 

працівника, а не лише на інтереси виробництва визначає соціальну 

функцію колективного договору. Однією з базових функцій є виробнича, 

оскільки лише за рахунок ефективного виробництва можна забезпечити 

й реалізувати як соціальну, так і захисну функції [4, с. 143, 145].  

А. Ф. Нурдінова виділяє дві характерні риси колективного 

договору: (а) він регулює суспільні відносини, тобто містить норми 

права, і (б) приймається в договірному порядку. Ось чому колективні 

договори належать до особливої категорії джерел права – нормативних 

угод. Вчена визнає розглядуваний правочин специфічним видом 
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договору, головний зміст якого складають не зобов’язання сторін, а 

норми права [222, с. 33].  

Колективний договір укладається на підставі чинного 

законодавства, прийнятих сторонами зобов'язань з метою 

регламентування виробничих, трудових і соціально-економічних 

відносин та узгодження інтересів трудящих, власників або 

уповноважених ними органів на підприємствах, в установах та 

організаціях незалежно від їх форм власності й господарювання, які 

використовують найману працю й мають право юридичної особи [223, с. 

28].  

На думку Н. Д. Гетьманцевої колективно-договірне регулювання, в 

основі якого лежить колективний договір, на сьогодні можна розглядати 

одночасно як певний засіб правової політики, тобто як комплекс тих 

заходів, завдань, через які утверджуються певні норми, що виступають в 

якості вирішального юридичного факту і одночасно організовують певні 

зв’язки як усередині конкретного підприємства, так і зв’язки всередині 

суспільства в цілому. З огляду на дану обставину вчена висловлює певну 

точку зору, завдяки якій колективний договір виділяється правовою, 

юридичною силою: це об’єктивна необхідність у наданні певної 

виробничої, соціальної автономії для суб’єктів колективно-договірних 

відносин та підприємства в цілому, що виникає на певному етапі 

розвитку суспільних відносин. В цьому полягає причина здатності 

колективного договору створювати власне, первинне правове 

регулювання виходячи із внутрішніх потреб суб’єктів, їх властивостей, 

здатності соціальних груп встановлювати правила взаємовідносин в 

рамках цих груп, навіть при відсутності прямого законодавчого дозволу 

або дозволу публічної влади в суспільстві в особі держави [56, с. 528]. 

Будучи закріпленими в колективному договорі, колективні 

інтереси сторін набувають форми взаємних зобов’язань, виконання яких 

забезпечується не тільки взаємною відповідальністю сторін, а й (за 
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необхідності) примусовою силою держави. Розглядаючи позови, що 

виникають з неналежного виконання зобов’язань, передбачених 

колективними договорами, суди повинні розглядати такий договір 

конкретного підприємства як локальне джерело права [224, с. 391]. 

Термін «колективний договір», як зауважує В. І. Прокопенко, 

вперше було застосовано в 1891 р. подружжям Беатрисою і Сіднеєм 

Уебб у спільній науковій праці «Кооперативний рух у Великобританії» 

[174, с. 126]. Однак масове використання колективних договорів 

знайшло поширення лише на початку ХХ ст. Як підкреслював М. Й. 

Бару, обстановка після Першої світової війни змінилась. За цих умов, за 

умов загальної кризи капіталізму й революційного підйому, буржуазія 

вимушена була маневрувати, а тому колективні договори в більшості 

країн значно поширилися [221, с. 6]. При цьому міжнародного визнання 

ці правочини отримали набагато пізніше – лише в середині ХХ ст. у 

зв’язку з прийняттям Міжнародною організацією праці конвенцій «Про 

застосування принципів права на організацію та проведення 

колективних переговорів» від 1 липня 1949 р. № 98 [225] і «Про 

сприяння колективним переговорам» від 19 червня 1981 р. № 154 [226], 

а також рекомендації «Щодо колективних договорів» від 29 червня 1951 

р. № 91 [227]. 

Якщо звернутись до історії, то можна побачити, що розвиток 

колективного договору в Україні проходив у тісному зв’язку з 

політичним та економічним розвитком нашої держави. Як правова 

форма регулювання умов праці колективні договори виникли в період 

революційних подій 1905-1907 рр. Законодавство, що тоді існувало, не 

передбачало захисту зобов’язань  за колективними договорами, і суди 

відмовляли працівникам в охороні прав трудящих на умовах, що в них 

містились. Однак у практичній діяльності колективні договори мали 

велике значення, оскільки на підприємствах, де договори укладались, 

робітники отримували заробітну плату згідно з положеннями цих 
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договорів, а також працювали за нормами робочого часу, передбаченими 

в договорі. Дотримання підприємцем умов колективного договору не 

вважалось неправомірним. Проте й невиконання ним положень 

колективного договору не тягло за собою ніяких негативних наслідків. 

Така практика мало чим відрізнялася від практики укладення договорів 

у західних країнах. Колективні договори укладались та існували без 

відповідного правового регулювання, що призводило до загострення 

відносин між підприємцями та трудящими в разі невиконання 

колективних договорів [4, с. 129]. 

Кажучи про еволюцію колективних договорів на території 

України, доречно навести сформовані І. О. Котвіцьким періоди в історії 

розвитку зазначених локальних нормативних актів: перший період – 

1905-1917 роки (зумовлений появою перших колективних договорів, що 

були наслідком боротьби робітничих мас за покращення свого 

економічного та соціального рівня життя); другий період –  1918-1919 

роки (характеризується широкою сферою застосування колективних 

договорів, в зв’язку з неможливістю держави на той час сформувати 

чітке регулювання трудових відносин); третій період – 1920-1965 роки 

(пов'язаний із закріпленням визначення колективного договору в 

положеннях першого КЗпП УРСР 1922 року, та поступовою 

трансформацією зазначеного договору у важливіший господарсько-

політичний документ щодо виконання і перевиконання планів, 

подальшому зростанню продуктивності праці тощо); четвертий період – 

1966-1993 роки (в цей час колективний договір офіційно визнано 

локальним нормативним актом, він стає однією з ефективних форм 

залучення працівників до управління виробництвом, регулювання умов 

праці та здійснення програм соціального розвитку); п’ятий період – 1993 

рік і до теперішнього часу (зумовлений прийняттям Закону України 

«Про колективні договори і угоди», однак, на жаль, із зазначеного 
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моменту тенденцій серед нормотворчих органів щодо реформування 

зазначеного інституту помічено не було) [228, с. 66]. 

Як бачимо, з моменту укладення на початку ХХ ст. першого 

вітчизняного колективного договору (у м. Харкові) еволюція вказаного 

локального нормативно-правового акта в Україні зазнала кардинальних 

змін. Упродовж історії свого існування колективні договори виступали і 

засобом соціально-економічної боротьби робітничого класу, і політично 

сформованими актами в царині праці, і, навіть у ролі так званих малих 

кодексів законів про працю. Наприклад, за часів панування 

комуністичної доктрини О. С. Пашков та О. В. Смирнов підкреслювали, 

що значення колективних договорів полягає в тому, що на 

підприємствах, в установах та організаціях цей правовий документ 

одночасно виступав: а) засобом мобілізації трудових колективів на 

успішне виконання планових завдань і соціалістичних зобов’язань, 

програми соціального розвитку; б) формою залучення працівників до 

управління виробництвом; в) методом локально-правового регулювання 

умов праці й управління нею; г) письмовою формою встановлення 

взаємних зобов’язань (моральних і юридичних) адміністрації, 

профспілки і трудового колективу [229, с. 173]. В.С. Венедіктов 

зазначає, що за радянської доби колективний договір служив плановою 

угодою, своїм змістом спрямованою на забезпечення виконання плану. 

Отже, в початковому й кінцевому моменті колективний договір 

пов'язаний безпосередньо з планом. На сьогодні юридична наука й 

законодавство розглядають його як специфічний локальний нормативно-

правовий акт [230, с. 72].  

Незважаючи на таку багатоманітну історію і практику 

застосування колективно-договірного регулювання праці, в сучасній 

Україні цей інститут трудового права, нажаль, переживає не найкращі 

свої часи. Занепад застосування колективних договорів в Україні 

пояснюється низкою чинників, основним з яких є брак реальної сили 
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профспілок у частині відстоювання прав та інтересів працюючих. Так, за 

радянської доби названі громадські організації суттєво впливали на 

трудове життя населення країни, а в деяких випадках взагалі почали 

реалізовувати державні функції. Оскільки виконання останніх 

ґрунтувалося на правових нормативних актах, вони набували характеру 

владності. В окремих випадках профспілки почали виступати від імені 

держави, навіть видавати нормативні акти спільно з державними 

органами, а іноді й самостійно [174, с. 117].  

Поява найманої праці при зародженні класового суспільства 

привела до поділу суспільства на дві частини: найманих працівників і 

роботодавців. Важкі та шкідливі умови праці викликали обурення й опір 

робітників. Питання про форми опору робітничого класу набуло 

гостроти. Самі працівники не в змозі були протистояти роботодавцеві, 

щоб захистити свої інтереси. Об’єднання ж працівників були спроможні 

це робити. Перші професійні спілки (англ. trade union – тред-юніони) 

були створені наприкінці XVIII ст. в Англії. Однак їх поява викликала 

супротив як роботодавців, так і держави. З метою їх придушення  

запроваджувалася кримінальна відповідальність для організаторів 

профспілок та створювалося законодавство, яким об’єднання в 

профспілку розглядалося як злочинна змова. Під тиском робітничого 

руху професійні спілки вперше були визнані в Англії. Закон «Про 

профспілки» 1871 р. давав їх визначення, розкривав зміст правового 

статусу та поділяв на зареєстровані (законні) та незареєстровані 

(незаконні)  [177, с. 121]. 

Питання представництва інтересів працівників практично в кожній 

країні має свою специфіку. У більшості європейських держав 

конкурують дві головні моделі представництва найманих працівників, 

одна з яких виникла у Великобританії, друга (дещо пізніше) – в 

Німеччині. Назва першої – одноканальна модель («single channel») – 

виникла у зв’язку з тим, що профспілка вважається єдиним законним 



250 

 

органом, уповноваженим вести переговори від імені найманих 

працівників. Визнання профорганізації чи не єдиним уповноваженим 

представником працюючих властиве більшості країн Заходу. Німецька 

модель подвійного представництва прямо стосується закону 1920 р., 

який запровадив фабрично-заводські ради. Німецький юрист 

Г. Зінцхаймер зазначав, що прерогативи таких рад мали б обмежуватися 

виключно виробничими інтересами працюючих, правда, із 

застереженням, що ці інтереси є спільними для роботодавців і 

працівників. Профспілки мали б залишити за собою право на 

представництво тільки тих інтересів, що могли призвести до конфліктів, 

тобто окремих інтересів трудящих. Значить, рада підприємств не 

повинна розглядатися як профспілковий орган і формально повинна 

нести відповідальність за соціальний мир [231, с. 129]. 

В. І. Прокопенко зазначав, що професійні спілки відіграють 

важливу роль у розвитку політичної системи суспільства Української 

держави, подальшого розгорнення демократії, все більш широкої участі 

громадян в управлінні справами держави і суспільства, удосконаленні 

державного апарату, підвищенні активності громадських організацій, 

зміцненні правової основи державного і громадського життя, 

розширенні гласності, постійного урахування громадської думки [174, 

116].  

Професійні спілки, а точніше їх профспілкові органи, здійснюють 

свою діяльність у сфері праці в двох основних напрямках. Перший – це 

захист інтересів працівників, а другий – профспілкові органи вправі 

виступати від імені профспілки як роботодавець, тобто використовувати 

найману працю. Щодо першого напряму діяльності професійних спілок 

як захисника інтересів працівників у сфері праці, то їх повноваження 

мають широку сферу застосування. Це, зокрема, при виникненні 

трудових правовідносин, строк випробування при прийнятті на роботу, в 

окремих випадках, може встановлюватися, крім погодження сторін 
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трудового договору, за погодженням з відповідним комітетом 

профспілки до шести місяців, тоді як при загальному строку 

випробування для службовців він не може перевищувати трьох місяців 

[4, с. 126]. 

За сучасних умов позиція науковців щодо ролі профспілок у 

правовому регулюванні трудових відносин є неоднозначною. Роль 

профспілок у суспільстві змінюється, виникає їх роздержавлення, вони 

все частіше переключаються на представництво й захист соціально-

економічних інтересів працівників [232, с. 311]. З погляду 

В. О. Процевського, зараз склалася доволі цікава ситуація: (а) 

суб’єктами застосування норм трудового права безпосередньо на 

підприємстві є роботодавець, (б) функціонує виборний орган первинної 

профспілкової організації, (в) існує трудовий колектив, (г) діють органи, 

що розслідують індивідуальні трудові спори. Що ж до працівників, то 

вони не є суб’єктами правозастосування норм трудового права, а їх 

участь у правозастосовній діяльності має місце тільки у вигляді згоди чи 

відмови в ній. Тому треба передбачити можливість окремого працівника 

через виборний профспілковий або інший громадський орган брати 

участь у правозастосовній діяльності [175, с. 307].  

П. Д. Пилипенко, розглядаючи питання правосуб’єктності 

трудових колективів, підкреслює, що інтереси трудящих у трудових 

правовідносинах повинні представляти їх законні представники, 

повноваження яких легалізовані та які відповідно до мети їх утворення 

покликані захищати трудові права кожного найманого працівника. 

Такими суб’єктами згідно з Конституцією України й чинним 

законодавством мають стати профспілки, що виступають учасниками 

колективно-трудових відносин [233, с. 196]. Незважаючи на те, що 

профспілки на підставі прийнятого про них закону посилили свою 

діяльність щодо захисту прав найманих працівників, більшість 

трудівників не повною мірою довіряє цим організаціям. Адже (як і 
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раніше) первинні профспілки фактично є залежними від роботодавця, 

оскільки їх члени, як у більшості й голова виборного органу первинної 

профспілкової організації, – це ті ж самі наймані особи, які працюють у 

роботодавця й отримують заробітну платню й різні пільги від нього 

[154, с. 23]. 

Як зазначає В. В. Жернаков, профспілки будучи, традиційними 

захисниками прав людини у сфері праці формально наділені певними 

повноваженнями, і законодавче регулювання в цьому сенсі на висоті. 

Наприклад, прийнятими законами України «Про професійні спілки, їх 

права та гарантії діяльності» (1999 р.), «Про соціальний діалог» (2010 

р.), «Про організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх 

діяльності» (2012 р.) цим організаціям, здавалося б, створені всі умови 

для ефективної діяльності. Але в тому-то й проблема, що, розвиваючи 

законодавство в соціальній сфері й підвищуючи нормативний статус 

профспілок, держава не дуже заінтересована в посиленні їх діяльності. 

Як формально-юридично соціальні партнери держави й роботодавців, 

профспілки та їх об’єднання фактично позбавлені будь-якої можливості 

впливати на своїх партнерів. Держава не тільки не підтримує ці 

організації в їх взаємовідносинах з могутніми роботодавцями, а іноді й 

сама побоюється останніх. При цьому державні чиновники з великим 

бажанням співпрацюють з могутньою фінансово-економічною елітою. У 

цій тріаді профспілки є навіть не молодшим партнером, а просто 

необхідною одиницею, яку сильні суб’єкти змушені терпіти в силу 

вимог цивілізації [233, с. 136-137]. 

У сучасних умовах місце профспілок у трудоправовому житті 

працівників, вважаємо, є суто формальним. Це зумовлено в першу чергу 

розвитком галузей господарства, для яких не є традиційним поширення 

впливу профспілок (IT-технології, бізнес-консалтинг, оптова й роздрібна 

торгівля, дрібне виробництво тощо), а також поступовою зміною 

вектора категорії «роботодавець» з державної сфери господарювання в 



253 

 

бік приватного сектора економіки. При цьому недостатньо виражений 

вплив профспілок на колективно-договірні відносини надає змогу 

трудовим колективам посилити свої позиції як однієї зі сторін 

колективних договорів і ключового учасника соціального діалогу.  

О. С. Пашков, виділяючи 2 форми організації праці – технічну й 

суспільну, зазначав, що перша заснована на матеріально-технічних 

відносинах, які відображають положення й роль суб’єкта праці в системі 

машин («людина – техніка»), друга є втіленням відносин соціально-

економічних, що відображають положення працівника у виробничій 

кооперації (людина – колектив) [234, с. 309]. 

 У зв’язку з тим, що трудові колективи складаються безпосередньо 

із працівників, саме вони чітко усвідомлюють необхідність і доцільність 

внесення тих чи інших положень до проекту колективного договору, що 

в подальшому укладатиметься з їх роботодавцем. З погляду 

В. І. Щербини, головною особливістю локальних нормативних актів є те, 

що їх творцями й адресатами виступають трудові колективи 

підприємств, установ та організацій. Вони приймаються або 

безпосередньо трудовим колективом, або роботодавцем і 

представницькими органами трудящих, або ж, власне, самим 

роботодавцем [235, с. 57]. 

Нажаль, на цей час спостерігається негативна тенденція, згідно з 

якою законодавець взагалі ігнорує застосування такого поняття, як 

«трудовий колектив», при врегулюванні окремих елементів локальної 

нормотворчості. За приклад цьому слід навести Закон України «Про 

професійний розвиток працівників» від 12 січня 2012 р. № 4312-VI [236], 

відповідно до частин 2 і 3 ст. 11 якого категорії працівників, які 

підлягають атестації, й періодичність її проведення встановлюються 

колективним договором. На підприємствах, в установах та організаціях, 

де колективні договори не укладаються, категорії працівників, які 

підлягають атестації, строки і графік її проведення призначаються 
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роботодавцем за погодженням з виборним органом первинної 

профспілкової організації. Отже, зі змісту вказаної норми можна 

зробити висновок, що в роботодавців, які не уклали колективні договори 

і які не мають виборного органу профспілкової організації, атестація 

працівників взагалі не провадиться. А це певною мірою негативно 

позначається на правах трудящих, адже в разі прийняття рішення про 

відповідність працівника займаній посаді або виконуваній роботі 

атестаційна комісія може рекомендувати роботодавцеві зарахувати його 

до кадрового резерву, присвоїти чергову категорію, встановити надбавку 

до заробітної плати або збільшити її розмір, організувати стажування на 

більш високій посаді чи направити на підвищення кваліфікації з метою 

просування по роботі. 

Екскурс в історію трудового права дає підстави стверджувати, що 

поступовий «відхід» трудового колективу із числа суб’єктів трудового 

права і його законодавства почався в умовах перебудови економіки, 

коли стали виникати  підприємства різних форм власності, формувався 

ринок праці, змінювалася структура найманих працівників. Змінювалися 

і принципові засади управління підприємствами, що закріплювалося в 

установчих та інших документах (трудовий колектив та його органи 

перестали в них фігурувати). На долю трудових колективів вплинуло 

також бурхливе зростання малих підприємств із невеликою кількістю 

працівників, у яких колектив не міг повноцінно реалізувати своє 

призначення. Стали виникати складні й неординарні завдання під час 

поділу трудового колективу акціонерного товариства на акціонерів і 

найманих працівників, а також поєднанні їхніх майнових прав у нових 

соціально-економічних реаліях. В умовах ринкової економіки з 

характерними для неї організаційно-управлінськими системами й 

виробничо-комерційною діяльністю відбуваються зміни в колективах 

працівників, у характері внутрішньоколективних відносин. Зокрема, 

крім традиційних елементів (керівників, спеціалістів, робітників, молоді, 
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жінок, різних професійних і вікових груп та ін.) трудовий колектив 

сьогоднішнього підприємства включає найманих працівників і 

співзасновників; громадян України та іноземців; осіб, заінтересованих у 

доходах роботодавця і не заінтересованих у них. Все це пояснює 

актуальність і необхідність дослідження правового статусу трудового 

колективу як суб’єкта трудового права [177, с. 107-108]. 

І. О. Котвіцький робить висновок, що категорія «трудовий 

колектив» в сучасному трудовому праві не знайшла свого належного 

закріплення. При цьому, незважаючи на індивідуальний характер 

трудових відносин, в деяких випадках відносини «працівник – 

роботодавець», не можливо реалізувати без застосування формули 

«працівник – трудовий колектив – роботодавець». Пов'язано це не тільки 

з популярними на даний момент тенденціями в частині впровадження і 

розвитку інституту соціального діалогу, який на думку автора слід 

віднести до категорії зовнішніх колективних відносин, але і з 

внутрішніми відносинами в колективі. Адже, саме виробничо-

функціональні відносини між працівниками у трудовому колективі, 

впливають як на ефективність здійснення трудової функції окремим 

індивідом, так і на продуктивність праці колективу в цілому, що, 

безсумнівно, йде роботодавцю лише на користь (збільшення виробничих 

потужностей, неофіційна реклама підприємства, зацікавленість 

працівників у збереженні трудових відносин з роботодавцем та інше) 

[228, с. 151-152]. 

Існуюча концепція трудового колективу була сформована ще за 

радянської доби й до сьогодення не зазнала суттєвих змін. Як зазначав 

свого часу М. Й. Бару, стороною в колективному договорі є колектив 

робітників і службовців, від імені якого представником виступає 

фабричний, заводський чи місцевий комітет профспілки; іншою 

стороною є підприємство як юридична особа [221, с. 17]. При цьому 

О. С. Пашков підкреслював, що колективні об’єднання наділяються 
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певним комплексом прав, пов'язаних з організацією праці, 

встановленням і застосуванням її умов, з житлово-побутовим і 

соціально-культурним обслуговуванням працюючих, тобто з охороною 

соціальних інтересів так званого «сукупного працівника». Разом із тим 

через діяльність колективів реалізується багато суб'єктивних прав та 

інтересів робітників і службовців, у тому числі права на участь в 

управлінні виробництвом [237, c. 463]. 

Індивідуальна трудова діяльність при певній кількості виконавців 

забезпечує перехід до більш складного соціального явища – суспільної 

діяльності. Спільна праця в тій чи іншій сфері суспільно корисної 

діяльності об’єднує працюючих в трудовий колектив, який є соціальною 

спільністю людей. При такій спільній трудовій діяльності у людини 

розвивається і змінюється власна гідність, честь, гордість. Позитивна 

оцінка колективом дій працівника приносить останньому радість і 

задоволення. І, навпаки, негативна оцінка примушує його змінити свою 

поведінку відповідно до вимог колективу [174, с. 113]. 

Трудовий колектив як суб’єкт трудового права за своєю суттю є 

складним правовим явищем, оскільки характеризується специфічною 

соціально-правовою структурою, виконує відповідні функції, наділений 

широкими соціально-економічними повноваженнями. Так, соціально-

правова структура трудового колективу підприємства включає: 1) 

сукупність всіх працюючих працівників на підприємстві; 2) органи 

трудового колективу; 3) керівника та адміністрацію підприємства 

(організації); 4) громадські формування трудового колективу та їх 

органи [4, с. 119]. Трудовий колектив виникає разом із створенням 

підприємства, установи, організації. До нього входять усі громадяни, які 

своєю працею беруть участь у діяльності підприємства на основі 

трудового договору, а також інших форм, що викликають виникнення 

трудових відносин працівників з підприємством. Відносини ж 

колективізму для кожного працівника виникають з дня, коли працівник 
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фактично розпочинає виконувати трудові обов’язки. Підставою, що 

викликає виникнення трудових відносин, є переважно трудовий договір 

[174, с. 114]. 

Дефініція поняття «трудовий колектив» на цей час доступна в 

Законі СРСР «Про трудові колективи і підвищення їх ролі в управлінні 

підприємствами, установами, організаціями» від 17 червня 1983 р. № 

9500-X. У ст. 1 цього Закону під трудовим колективом розуміється 

об'єднання всіх працівників, які здійснюють спільну трудову діяльність 

на державному, громадському підприємстві, в установі, організації, в 

колгоспі та іншій кооперативній організації. Положеннями наведеного 

Закону передбачені досить значні повноваження трудових колективів. 

Зокрема, вони (а) беруть участь у розробленні колективних договорів, 

обговорюють їх і приймають по них рішення, уповноважують 

профспілкові комітети підприємств та організацій підписати ці 

договори; (б) затверджують за поданням адміністрації і профспілкового 

комітету правила внутрішнього трудового розпорядку, вживають заходів 

для забезпечення їх додержання; (в) обговорюють стан трудової 

дисципліни і вживають заходи щодо її зміцнення; (г) порушують 

питання про притягнення до відповідальності осіб, винних у 

недотриманні правил охорони праці, і законодавства про охорону 

навколишнього середовища та ін. [238]. Крім того, на законодавчому 

рівні повноваження трудових колективів деякою мірою закріплені також 

у КЗпП [19] й, опосередковано – в Законі України «Про соціальний 

діалог в Україні» від 23 грудня 2010 р. № 2862-VI [239].  

Варто наголосити, що в сучасному законодавстві (Закон України 

«Про соціальний діалог в Україні») й перспективному (проект 

Трудового кодексу України) поняття «трудовий колектив» уже не 

застосовується, а замінено терміном «працівники». Вважаємо таку 

позицію законодавця хибною, оскільки категорії «працівники» і 

«трудовий колектив» – це аж ніяк не синоніми, вони не є однаковими за 
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своїм змістом, а тому їх ототожнення в подальшому може відчутно 

ускладнити реалізацію на практиці колективно-договірних відносин. 

Адже трудовий колектив охоплює в собі фактично всіх працівників, що 

перебувають у трудових відносинах з конкретним роботодавцем. 

Працівники ж, у свою чергу, можуть складати як весь трудовий 

колектив, так і його окрему частину. Ось чому розвиток і впорядкування 

в майбутніх законодавчих актах поняття «трудовий колектив» як певної 

організаційно-правової форми, що охоплює в собі волю всіх індивідів, 

які здійснюють трудову діяльність у межах конкретного роботодавця, 

вбачається нам надзвичайно актуальними.  

З нашої точки зору, пріоритет у вирішенні питань, пов’язаних з 

колективно-договірним регламентуванням праці, належить законодавчо 

закріпити за трудовим колективом, а рішення його загальних зборів 

(конференції) повинні мати вищу юридичну силу порівняно з рішеннями 

профспілкових органів. У цьому контексті доречно навести позицію 

І. О. Котвіцького, який з метою забезпечення безпосереднього права 

трудового колективу самостійно визначати ту чи іншу особу для 

проведення колективних переговорів та укладення колективних 

договорів, пропонує внести відповідні зміни до положень ст. 12 КЗпП в 

частині заміни формулювання «а в разі їх відсутності – представниками, 

вільно обраними на загальних зборах найманих працівників або 

уповноважених ними органів» на «або представниками, вільно обраними 

на загальних зборах найманих працівників або уповноважених ними 

органів». Зазначене викладення наведеної норми є цілком логічним, 

оскільки первинна і профспілкова організація, і профспілковий орган є 

виключно представницькими органами, на які не поширюються умови 

колективного договору; заінтересованою стороною в цьому випадку 

виступає безпосередньо трудовий колектив, який взагалі може бути 

сформований переважно саме не з членів профспілки [228, с. 72, 192]. 
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Іншим чинником, що не йде на користь укладенню колективних 

договорів в Україні, є застаріла нормативно-правова база, присвячена їх 

правовому регулюванню. З погляду І. Я. Кисельова, для реалізації права 

на колективний договір важливі легальні рамки колективно-договірного 

процесу, тобто юридичні норми, що встановлюють право на колективні 

переговори й на укладення колективного договору, на його зміст, форму, 

юридичну силу і процедуру колективно-договірного регулювання праці 

в цілому [22, с. 243]. У той же час, незважаючи на той факт, що Закон 

України «Про колективні договори та угоди» [240] вступив у силу у 

1993 р., в основу концепції його прийняття були закладені положення 

глави II КЗпП України, яка має назву «Колективний договір» [19]. 

Нагадаймо черговий раз, що зазначений кодифікований акт прийнято ще 

на початку 70-х років ХХ ст., в часи розквіту комуністичної доктрини, 

коли єдиним роботодавцем виступала держава, а роль трудових 

колективів в управлінні підприємствами, установами й організаціями 

мала не тільки практичне, а й ідеологічне значення. Нині повноваження 

трудового колективу є виключно декларативними й не мають свого 

закріплення в положеннях законодавства про працю.  

Н. Д. Гетьманцева доречно зазначає, що з прийняттям свого часу 

Закону України «Про колективні договори і угоди» від 1 липня 1993 р. 

створено широку правову й соціальну основу. Однак, як показує 

практика, можливості договірної регламентації соціально-трудових 

відносин використовуються не в повному обсязі, а інколи й зовсім не 

реалізуються. Це означає, що колективно-договірні акти ще не стали 

надійним підґрунтям оптимізації трудових відносин в організаціях. Тому 

не випадково більша частина працівників не виявляють до них великої 

довіри, а віддають перевагу державному регулюванню. І це недивно, 

оскільки, приймаючи на роботу працівника, навряд чи роботодавець 

кожного разу виконує норму ст. 29 КЗпП України [241, с. 68]. 
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Не сприяє укладенню колективних договорів й існуюче ставлення 

держави до роботодавців. В Україні бракує будь-яких заходів 

стимулювання трудоправової активності приватних суб’єктів 

господарювання, незважаючи на той факт, що саме вони в умовах 

ринкової економіки найбільш активно впливають на фактичну 

зайнятість населення й надання працюючим додаткових гарантій 

порівняно з чинним законодавством про працю. Тому, зрозуміло, що у 

зв’язку з добровільністю укладення колективних договорів і браком 

державних заохочувальних заходів до цього, більша частина 

роботодавців не заінтересована в додатковому покладенні на себе 

економічних зобов’язань перед трудовими колективами. У цьому 

випадку є сенс навести позицію І. О. Лосиці, яка стверджує, що правове 

регламентування праці завжди здійснювалося шляхом вирішення 2-х 

проблем – виробничої й соціальної. Важливість і необхідність 

погодження інтересів роботодавця і працівника завжди були 

актуальними. При цьому, зауважує вчена, процес становлення 

демократичної держави потребує не встановлення пріоритету одних 

чиїхось інтересів, а, навпаки, погодження інтересів і працівника, і 

роботодавця. Тільки взаємне задоволення їх інтересів забезпечуватиме 

ефективне регулювання праці в умовах ринку. Регулятором оновлення 

трудових відносин за цих умов має стати колективний договір [242]. 

Водночас, попри наведені гальмуючі чинники застосування 

колективно-договірної форми регулювання праці в умовах сьогодення, 

така форма має чимало позитивних результатів. Пояснюється це в першу 

чергу нормативністю розглядуваного локального акта й обов’язковістю 

дотримання його положень не тільки сторонами договору, а й іншими 

особами. Як зазначає щодо цього І. О. Котвіцький, роль і значення 

колективного договору в регулюванні праці в Україні неодноразово 

змінювалися під впливом змін у політичному, економічному й 

соціальному житті держави. У нинішній час подальший розвиток 
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ринкової економіки в країні вимагає чергову зміну змісту й сутності 

колективного договору як локального нормативно-правового акта, якому 

належить заповнити своїми нормами прогалини, що мають місце в 

сучасному законодавстві про працю [228, с. 65].  

При вирішенні питання стосовно доцільності укладання такого 

правочину потрібно враховувати, що лише достатньо повний і 

змістовний колективний договір може забезпечити стабільні відносини 

між працівниками й роботодавцем, чітко визначаючи права й обов’язки 

сторін і стати надійним правовим підґрунтям для створення належних 

умов праці, в тому числі її оплати. У колективному договорі можна 

враховувати особливості діяльності певного підприємства, 

використовувати його можливості й ресурси в інтересах працівників і 

розвитку виробництва [243, с. 213]. 

З доцільністю укладення колективного договору погоджуються 

багато науковців, підкреслюючи, що він поєднує в собі риси трудового 

договору й нормативно-правового акта. Сьогодні це найважливіший 

локальний нормативно-правовий акт, яким установлюються умови 

праці, її оплати, соціальні гарантії для працівників на підприємстві, в 

установі чи організації [244, с. 246]. Своєрідність колективного договору 

як правової форми закріплення умов праці на підприємстві полягає в 

тому, що він комплексно регулює різноманітні питання, що стосуються 

різних аспектів трудових відносин. Колективно-договірними нормами 

підвищується рівень правових гарантій, установлених чинним 

законодавством [220, с. 109].  

Автори одного з підручників по трудовому праву (А. Ю. Бабаскін, 

Ю. В. Баранюк і С. В. Дріжчана та інші) підкреслюють, що формування 

й розвиток ринкової економіки в Україні, визнання праці товаром – усе 

це разом вимагає зміни правового регулювання колективно-трудових 

правовідносин [4, с. 141]. В умовах ринкових економічних відносин 

правова сутність колективного договору неоднозначна. Вона побудована 



262 

 

на 2-х засадах: на ідеї автономії (управлінської суверенності) організації 

у сфері праці, що здійснюється її головою (роботодавцем-власником, 

підприємцем) і на участі профспілок або іншого представника 

профспілкових та соціальних інтересів найманих працівників у 

впорядкуванні трудових, соціально-економічних і профспілкових 

відносин між роботодавцем і трудівниками [245, с. 161]. 

І. В. Лазор із цього приводу слушно підкреслює, що колективно-

договірне регламентування праці в умовах ринкових відносин має 

тенденцію до поширення, оскільки забезпечує реалізацію інтересів 

головних суб’єктів соціального партнерства – роботодавця і працівників. 

Науковець пише, що колективний договір виступає найпоширенішою 

формою соціального партнерства на локальному рівні, а його значення 

як джерела трудового права на сучасному етапі розвитку ринкових 

відносин в Україні відчутно актуалізується. У нинішніх умовах 

реформування трудового права, розроблення нового Трудового кодексу 

України вдосконалення правової регламентації колективного договору є 

реальною потребою, що зумовлює необхідність відповідних наукових 

досліджень [246, с. 252].  

Колективний договір, виступаючи двосторонньою угодою між 2-

ма суб’єктами трудового права – трудовим колективом і роботодавцем, 

– повинен враховувати інтереси не тільки працівників, а й роботодавця. 

Зазначена вимога випливає з положень ст. 1 Закону України «Про 

колективні договори та угоди», згідно з якою колективний договір 

укладається на підставі чинного законодавства і прийнятих сторонами 

зобов'язань з метою належного регулювання виробничих, трудових і 

соціально-економічних відносин та узгодження інтересів працівників та 

роботодавців [240]. У цьому контексті наведемо протилежну думку 

В. І. Прокопенка, який переконує, що колективні договори сприяють 

підвищенню життєвого рівня трудящих мас. Але в оцінюванні таких 

договорів необхідний різносторонній підхід. Слід акцентувати увагу на 
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їх реальному значенні, оскільки вони виступають не тільки засобом 

соціально-економічної боротьби, а й гальмами останньої, обмежуючи її 

або навіть підкорюючи інтересам підприємців [174, с. 128]. 

У будь-якому разі саме цей правочин, будучи локальним 

нормативно-правовим актом, здатен заповнити своїми положеннями 

більшість існуючих прогалин, які виникають у процесі регулювання 

трудових і тісно пов’язаних з ними відносин, що зумовлено застарілістю 

чинного законодавства про працю. У цьому випадку за приклад можна 

навести відсутність у нормах КЗпП тлумачення таких понять, як 

«робота», «місце роботи» й «робоче місце», незважаючи на безсумнівну 

актуальність для сучасних трудових відносин місця фактичної реалізації 

працівником своєї трудової функції. Зазначене, безперечно, негативно 

позначається на правовому статусі працівника як особи, що має 

безпосереднє відношення до наведених категорій. Зокрема, відповідно 

до ст. 40 КЗпП України роботодавець вправі припинити трудові 

відносини з працівником у зв’язку з учиненням ним прогулу, тобто його 

відсутністю на роботі без поважних причин понад 3-х годин протягом 

робочого дня [19]. Однак, з урахуванням розкриття в нормах чинного 

законодавства такого поняття, як «робота», а також з огляду на його 

банальну застарілість в умовах сьогодення звільнити працівника за 

зазначеною підставою дрібному роботодавцеві, який у своєму 

розпорядженні має виключно орендоване офісне приміщення, досить 

важко. Тому до прийняття відповідних змін до норм чинного 

законодавства проблема відсутності легального тлумачення й ознак 

категорій «місце роботи» й «робоче місце», а також застосування в 

КЗпП такого застарілого терміну як «робота», може бути вирішена 

шляхом запровадження роботодавцем відповідних локальних 

нормативно-правових актів. Отже, саме в колективному договорі 

можуть бути надані формулювання, характеристики і співвідношення 

понять «робота», «місце роботи» й «робоче місце». Зазначене дозволить 
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полегшити узагальнення й застосування законодавства про працю 

суб’єктами трудового права і зменшить кількість можливих спорів і 

конфліктів у цій площині. 

Вважаємо, що заслуговують на увагу дослідження економістів 

В. Єременко й Б. Хальзева щодо трактування поняття «робоче місце». З 

їх погляду, робоче місце – це зона докладання розумової і фізичної 

праці, оснащена необхідними засобами для виконання потрібної 

розумової чи фізичної операції, що визначається на підставі 

прогресивних норм, які дозволяють забезпечити оптимальне 

завантаження обладнання і зайнятість працівника при якісному 

кінцевому результаті роботи [247, с. 49]. 

Із цього приводу доречно навести думку Г. І. Чанишевої й 

Н. Б. Болотіної, що укладення колективних договорів та угод свідчить 

про децентралізацію правового регламентування трудових відносин. 

Держава на рівні централізованих норм установлює загальну процедуру 

укладення колективних договорів, але їх зміст визначається сторонами. 

Багато норм законів про оплату праці, про відпустки не можуть бути 

реалізовані інакше, ніж шляхом укладення колективного договору. Діє 

принцип незменшуваності прав працівників порівняно із 

законодавством, а також принцип збереження рівня соціальних і 

трудових прав і гарантій, установлених угодами вищого рівня [218, с. 

464]. 

Наявність на підприємстві колективного договору за умови, що в 

ньому передбачено можливість надання працівникам різних доплат, 

надбавок, компенсацій, заохочень, винагород, безвідсоткових позик 

тощо, дозволяє роботодавцеві коригувати власні податкові зобов’язання, 

в тому числі й у бік їх зменшення. Зазначене також стосується й витрат, 

зумовлених видачею працівникам спеціального одягу або формового 

одягу, додаткових засобів гігієни й виробничої санітарії, які за браком їх 

фіксації в положеннях колективного договору фіскальними органами 
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фактично визнаються додатковим благом для працівника й підлягають 

оподаткуванню податком з доходів фізичних осіб. 

Звернімося до чинного трудового законодавства, зокрема, до КЗпП 

й Закону України «Про колективні договори і угоди». Названі 

нормативно-правові акти фіксують лише порядок обговорення, 

укладення й виконання колективних договорів. Однак вони не містять 

чітких вимог щодо змісту таких договорів. Так, ст. 7 вказаного Закону, 

що має назву «Зміст колективного договору», не встановлює чітких 

вимог до структури цих локальних нормативних актів, кореспондуючи 

їх до взаємних зобов'язань сторін у питаннях регулювання виробничих, 

трудових і соціально-економічних відносин. 

З точки зору Н. Б. Болотіної, під змістом колективного договору 

треба розуміти узгоджені сторонами умови (положення), покликані 

врегулювати соціально-трудові відносини в певній організації. Ці умови 

вона поділяє на 4 види – інформаційні, нормативні, зобов’язальні й 

організаційні [216, с. 659]. Безперечно, Конвенція МОП «Про 

застосування принципів права на організацію і на проведення 

колективних переговорів» від 1 липня 1949 р. № 98 виходить з того, що 

сторони мають необмежене право вибору питань для обговорення, а 

значить, і повну свободу у визначенні змісту колективного договору в 

межах своєї компетенції [225]. Зразковий перелік питань, згідно з якими 

до договору можуть включатися взаємні зобов’язання сторін, наводиться 

у ст. 7 Закону України «Про колективні договори і угоди» й має 

рекомендаційний характер. У свою чергу, положення чинного 

законодавства про працю надають право сторонам цього договору 

включати до нього додаткові гарантії, соціально-побутові пільги, однак 

лише за умови, що їх виконання перебуває в компетенції зазначених 

сторін. При цьому такі пільги й гарантії можуть установлюватися тільки 

для працівників, бо їх закріплення щодо власника чи підприємства 

суперечило б ст. 9
1
 КЗпП України. Отже, на цей час сторони 
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колективного договору повністю вільні у встановленні його тематичних 

розділів. Це питання вирішується залежно від конкретних завдань та 

умов соціально-економічного розвитку трудового колективу. Такий 

підхід сприяє творчому ставленню працівників до розроблення 

колективних договорів. Разом із тим зазначений Закон зберігає 

закріплений у колективно-договірній практиці порядок, коли кожен з 

розділів договору включає як нормативні положення, так і зобов’язання 

сторін колективного договору щодо виконання запланованих ними 

заходів [235, с. 76]. 

Колективні договори не є єдиним методом встановлення умов 

праці чи регулювання трудових відносин. Навіть там, де колективно-

договірний метод має переважне застосування, існують також інші 

методи: (а) індивідуальні переговори між трудящими й підприємцями, 

(б) нормативне регламентування з боку держави або якоюсь третьою 

стороною, (в) визначення розміру заробітної плати й умов праці в 

односторонньому порядку підприємцем та ін. [248, с. 132]. 

Суспільно-моральне вираження змісту колективного договору, 

підкреслює В. І. Щербина, полягає в тому, що в ньому фіксуються 

суспільно-моральні зобов’язання трудового колективу, спрямовані на 

підвищення продуктивності праці, якості продукції, що випускається, 

підвищення ефективності виробництва та ін. [235, с. 70]. Успіх 

колективних договорів полягає ще й у тому, що в них закріплюються 

поняття, широко вживані в житті. Тому ці правові документи стали 

основним засобом реалізації соціальної справедливості й гуманного 

ставлення до людини праці [174, с. 137]. 

Разом з тим, колективний договір не становить єдиний спосіб 

фіксації умов праці. Поряд з ним існує індивідуальний трудовий договір, 

яким визначаються умови найму. Але щоб ці умови були сприятливими 

для працівника, взаємозумовленими, а не встановленими односторонньо 
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власником, для працюючих на підприємстві, в установі чи організації 

вони повинні бути визначені договором колективним [248, с. 137]. 

Вищезазначене обумовлює потребу визначення на законодавчому 

рівні чітких критеріїв щодо змісту колективних договорів, їх структури 

й обов’язковості розроблення відповідних додатків до них – правил 

внутрішнього трудового розпорядку, порядку атестації працівників, 

положень про преміювання тощо. Це дозволило б не тільки полегшити 

процедуру укладення зазначених локальних нормативних актів, а й 

надало б трудовим колективам додаткові гарантії в частині позбавлення 

роботодавців можливостей уникати певних фінансово-затратних 

положень колективних договорів. 

Ми переконані, що існуюче, а також перспективне законодавство 

про працю вимагає конкретизації в частині закріплення на 

нормативному рівні права працівників на ознайомлення зі змістом 

колективного договору на будь-якій стадії реалізації ними трудових 

правовідносин. Доступність колективних договорів має бути реалізована 

шляхом їх розміщення на офіційному сайті Міністерства соціальної 

політики України й надання вільного доступу до їх змісту. Це не тільки 

служитиме додатковою гарантією працівникам щодо усвідомлення своїх 

колективно-договірних прав, а й сприяло б подальшому розвитку 

державної політики в частині реєстрації колективних договорів [228, с. 

67]. 

Активізація застосування колективно-договірного регулювання 

праці сприятиме також підвищенню авторитету України серед провідних 

економічно розвинених європейських держав, її подальшій інтеграції до 

лав ЄС. Адже в більшості країн Західної Європи у визначенні ключових 

аспектів регламентації трудових відносин надається пріоритет саме 

колективним договорам, причому в деяких випадках питання щодо 

встановлення мінімальної заробітної плати, тривалості щорічних 

відпусток, розміру вихідної допомоги спочатку визначаються в 
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колективних договорах, а вже потім закріплюються положеннями 

законодавчих актів. Цікаво, що в країнах Заходу не має вжитку така 

категорія, як «угода» (генеральна, галузева, територіальна), як це, 

передбачено, приміром, в Україні. Натомість весь спектр упорядкування 

виробничих, соціальних та економічних питань між працівниками й 

роботодавцями охоплюється виключно колективними договорами (на 

рівні конкретного підприємства, галузі, території тощо). 

На початку ХХІ ст. незважаючи на еволюцію у трудових 

відносинах, що відбулася під впливом технологічних, соціально-

економічних і навіть геополітичних чинників, колективні договори 

продовжують відігравати дуже вагому роль у врегулюванні праці в 

усьому світі. Найбільш актуальним та дієвим вбачається їх застосування 

в країнах Західної Європи, що зумовлено як стійкими індустріально-

трудовими традиціями західноєвропейських держав, так і стабільно 

потужним профспілковим рухом, що завжди був їм притаманним. 

Колективно-договірне регулювання праці в європейських країнах 

має багатолітні традиції, й, відповідно, йому надається велике юридичне 

значення [216, с. 653]. При цьому сторони колективного договору в цих 

державах усвідомлюють, що його укладення встановлює не тільки 

додаткові матеріальні й соціальні блага для працівників, а й сприяє 

економічному добробуту підприємства. Так, останніми роками в низці 

країн ЄС профспілки виборюють від підприємців виділення коштів на 

будівництво або оренду закладів культури та спорту для своїх 

працівників та їх сімей. Важливою ознакою колективних договорів у 

країнах Заходу є внесення до них положень, що виходять за рамки 

вузькопрофесійних інтересів (турбота про сім’ю, про неповні сім’ї, про 

літніх та інвалідів). Так, колективні договори на французьких 

підприємствах передбачають можливість працювати неповний робочий 

тиждень працівникам пенсійного віку, оговорюється порядок звільнення 
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від роботи за сімейними обставинами, виплати компенсацій неповним 

сім’ям, особам, які вступають до армії, та ін. [230, с. 74]. 

Основоположним нормативним актом, присвяченим 

урегулюванню колективно-договірних відносин у європейських країнах 

виступає Європейська соціальна хартія, якою закріплюється право всіх 

працівників і підприємців на укладення колективного договору. Стаття 6 

зазначеної Хартії передбачає, що з метою ефективної реалізації цього 

права члени Ради Європи зобов’язуються сприяти: (а) проведенню 

спільних консультацій між працівниками й підприємцями; (б) 

створенню (за необхідності й доцільності) механізму для проведення 

добровільних переговорів між підприємцями, організаціями підприємців 

та організаціями працівників для врегулювання умовної зайнятості за 

допомогою колективних договорів; (в) створенню й використанню 

відповідного механізму примирення й добровільного арбітражу для 

розв’язання трудових спорів; (г) праву трудящих і підприємців на 

колективні дії у випадках конфлікту інтересів, включаючи право на 

страйк, за умови дотримання зобов’язань, що можуть випливати з 

укладених раніше колективних договорів [249]. 

Колективні договори й закони мають не тільки співвідноситися, 

співпадати, а й тісно переплітатися між собою. Так, у деяких 

європейських країнах (Франція, Італія, Німеччина) в окремих випадках 

закони відтворюють майже без змін положення колективних договорів, а 

останні виступають як акти застосування законів. Нерідко те чи інше 

нововведення спочатку закріплюється в колективних договорах, а вже 

потім отримує всезагальність у законодавчому акті. Зазначене правило є 

доречним у зв’язку з практичністю цих договорів, укладення яких має на 

меті врегулювання трудових відносин і соціально-економічних інтересів 

трудівників і роботодавців на конкретному підприємстві на чітко 

визначений проміжок часу [228, с. 63]. 
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У царині відносин між найманими працівниками й роботодавцями 

держава намагається провадити політику так званого державного 

невтручання, яка знаходить своє вираження в доктринах «вільного 

колективного договору» (в основному в англосаксонських країнах) і 

«тарифної автономії» (у ФРН, Австрії, Нідерландах). Вони зводяться до 

визнання права профспілок і роботодавців самостійно, без державного 

втручання визначати в колективних договорах умови праці. За 

загальним правилом, що діє в колективно-договірній практиці, зміст 

такого правочину визначається угодою сторін. Однак законодавство про 

працю певною мірою рекомендує зміст колективного договору 

(Франція, Бельгія) або містить загальні вказівки про такий зміст (ФРН, 

Австрія). При цьому держава майже не обмежує права сторін на 

визначення умов праці. У більшості країн ні законодавство, ні судова 

практика не перешкоджає встановленню колективними договорами 

більш пільгових умов праці [109, с. 131]. 

Усе вищезазначене дозволяє зробити певний підсумок. 

Колективно-договірне регулювання праці в Україні з плином часу не 

втратило своєї актуальності. Концепція застосування колективних 

договорів в Україні, в свою чергу, потребує радикального перегляду з 

урахуванням як зарубіжного досвіду, так і специфіки вітчизняного 

регламентування праці. 

По-перше, у зв’язку з недостатньо вираженою активністю 

профспілок у відстоюванні прав та інтересів працівників доречним на 

сьогодні вважається закріплення на законодавчому рівні обов’язковості 

укладення колективних договорів у суб’єктах господарювання, що 

налічують у своєму штаті значну чисельність працівників (понад 50 та 

більше осіб) і діяльність яких зумовлена виробництвом, домінуванням 

шкідливих і небезпечних чинників, що можуть негативно позначитися 

на житті та здоров’ї працюючих. Зазначене надасть додаткові гарантії 

працюючому в частині відстоювання своїх соціальних і економічних 



271 

 

прав та інтересів, а також стимулюватиме подальший розвиток 

соціального діалогу, а значить, і колективно-договірного регулювання 

праці. Висловлюємо солідарність з позицією В. І. Щербини, що 

поєднання ефективного централізованого правового впорядкування 

трудових і тісно пов’язаних з ними відносин забезпечить ефективність 

колективно-договірного механізму правового регулювання. Інакше в 

разі гіперболізації колективного й індивідуального правового 

регламентування трудових відносин працівники сам на сам зіткнуться з 

економічно могутнішим контрагентом – роботодавцем, у якого 

знайдуться аргументи для нав’язування своїх умов іншій стороні – 

працівникам [235, с. 105]. 

І. О. Котвіцький підкреслює, що сучасною наукою трудового 

права поступово нівелюється концепція трудового колективу як суб'єкта 

трудового права. Цей висновок можна зробити як з аналізу норм 

чинного законодавства про працю, так і з сучасної доктрини 

індивідуалізації трудових відносин. У той же час, поки існуюча галузь 

трудового права передбачає наявність соціального діалогу, колективних 

договорів та угод, комісій з трудових спорів тощо, трудовий колектив, 

як суб'єкт трудового права, не повинен втратити своєї актуальності. 

Зазначене зумовлює необхідність перегляду існуючої незмінно з часів 

радянської епохи доктрини правового статусу трудового колективу. На 

сьогодні підлягає обов'язковому закріпленню в нормах права не тільки 

сучасне визначення трудового колективу, а й перелік його прав, 

обов'язків, способів захисту інтересів, а також указівка на 

відповідальність з урахуванням умов ринкової економіки [228, с. 78]. 

По-друге, передбачена розглядуваним Законом концепція «угоди 

(генеральна, територіальні, галузеві) – колективний договір – трудовий 

договір» уже не відповідає реаліям дійсності. Зараз у колективно-

договірному регламентуванні праці застосування генеральної угоди 

вбачається вже недоречним. Наведена позиція зумовлена тим фактом, 
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що цей вид угод виконує здебільшого роль політичних актів у сфері 

праці, не маючи при цьому жодного практичного навантаження для 

працівників і роботодавців.  

Н. Б. Болотіна й Г. І. Чанишева стверджують, що з розвитком 

договірного методу регулювання праці в Україні виникли нові джерела 

норм трудового права – соціально-партнерські угоди, а роль 

традиційних колективних договорів набула нового змісту. Постає 

проблема співвідношення цих актів, як власне, в самій системі 

договірних актів, так і між цими актами і трудовим законодавством, а 

також питання дублювання, підміни, співвідношення гарантій, 

передбачених цими актами, їх обсягу. Крім того, зміст окремих угод, 

зокрема генеральних, укладених в Україні, вимагає ретельного аналізу й 

доопрацювання [166, с. 71].  

Попри те, що генеральна угода має ознаки договору, 

стверджувати, що вона є просто договором, – це хибний шлях. Якщо це 

й договір, то він відрізняється від звичайного, такого, як, приміром, 

трудовий, бо генеральна угода укладається на державному рівні, а цей 

факт, думається, надає цьому договору публічності [232, с. 57]. 

Угода – правовий акт, який укладається на державному, 

галузевому або регіональному рівні з метою встановлення соціально-

трудових гарантій для найманих працівників та регулювання трудових 

та соціально-економічних відносин між найманими працівниками і 

роботодавцями. Якщо колективний договір регулює відносини на 

виробничому рівні (на рівні підприємства, установи, організації), то 

колективні угоди регулюють соціально-партнерські відносини на більш 

високому рівні. Як і колективні договори, угоди не повинні погіршувати 

становище працівників, умови праці та побуту [4, c. 157]. 

Оперування поняттям «угода» поряд з поняттям «колективний 

договір», на нашу думку, є помилковим, ускладнюючим реалізацію 

соціального діалогу в державі. Слід зазначити, що в європейських 
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країнах такого окремого поняття, як «угода», взагалі не існує, а 

застосовується лише термін «колективний договір». Вбачається 

актуальним запозичення в цьому випадку зарубіжного досвіду й 

перенесення угод усіх видів у площину колективних договорів шляхом 

укладення останніх на локальному, галузевому й територіальному 

рівнях. 

Крім того, слід погодитись з Н. Д. Гетьманцевою, яка зазначає, що 

на сьогодні не потрібна надмірна юридизація колективно-договірного 

регулювання, тобто «одержавлення» в новій системі регулювання 

соціально-трудових відносин, оскільки це може призвести до 

зруйнування самого механізму колективно-договірного регулювання і 

загубити саму його сутність. Сьогодні потрібна взаємна праця, що буде 

проявлятися на всіх рівнях правового регулювання, шляхом соціального 

партнерства між державою, колективами, роботодавцями, працівниками, 

та яка буде об’єднана однією метою: створення умов для ефективного 

соціального законодавства та розвитку на цій основі соціальної функції 

держави [56, с. 509].  

По-третє, вектор реалізації колективно-договірного регулювання 

праці потребує більш детального зосередження на локальному рівні. 

Використання територіальних або галузевих договорів (угод) вимагає 

доволі розвиненого у правовому розумінні соціального діалогу й 

високого професіоналізму профспілок, що враховувало б інтереси і 

працівників, і роботодавців. Адже, наприклад, роботодавці певної галузі 

є різними за своїми економічними й адміністративними можливостями й 

у деяких випадках просто не здатні реалізувати зобов’язання, 

передбачені укладеною галузевою угодою.  

По-четверте, положення чинного законодавства, що передбачають 

контроль за виконанням колективного договору, на цей час є суто 

формальними. Виконуючи декларативну функцію, вони не 

передбачають настання реального результату. За приклад можна навести 
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положення Закону України «Про колективні договори і угоди». Згідно зі 

ст. 15 Закону контроль за виконанням колективного договору, угоди 

здійснюють безпосередньо сторони, які їх уклали, або уповноважені 

ними представники. За ст. 18 зазначеного нормативно-правового акта на 

осіб, які представляють роботодавця, профспілку або інший 

уповноважений трудовим колективом орган і з вини яких порушено чи 

не виконано зобов'язання щодо колективного договору, угоди, 

накладається штраф і вони теж несуть дисциплінарну відповідальність 

аж до звільнення з посади [240]. Статтею 19 названого Закону 

передбачена відповідальність за ненадання інформації, необхідної для 

ведення колективних переговорів і здійснення контролю за виконанням 

колективних договорів, угод. Винні особи, які представляють 

роботодавця, профспілку або інший уповноважений трудовим 

колективом орган, несуть відповідальність або дисциплінарну, або у виді 

штрафу. При цьому у ст. 20 визначено, що порядок і строки накладення 

штрафів, передбачених цим Законом, регламентуються Кодексом 

України про адміністративні правопорушення. Справи із цих питань 

розглядаються судом за поданням однієї зі сторін колективного 

договору, угоди або відповідних комісій. Трудові ж колективи у зв’язку 

зі специфікою їх організаційно-правової форми не наділені цим 

Кодексом повноваженнями ініціювати розгляд справ, що стосуються 

порушень у сфері колективно-договірного регулювання праці. Зараз 

указаними повноваженнями не наділяє трудовий колектив жоден 

процесуальний кодекс (Цивільний процесуальний кодекс України, 

Господарський процесуальний кодекс України, Кодекс 

адміністративного судочинства України). Іншими словами, трудові 

колективи фактично не мають права самостійно звертатися до судових 

інстанцій з позовом про притягнення до відповідальності роботодавця за 

порушення або невиконання колективного договору. Парадоксальним у 

цьому випадку треба назвати той факт, що й роботодавці теж не мають 
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змоги в судовому порядку притягти трудовий колектив до 

відповідальності за певні порушення колективного договору. Ми 

погоджуємося з точкою зору Г. І. Чанишевої, що існуючий порядок 

вирішення колективних трудових спорів потребує вдосконалення, і з її 

пропозицією щодо створення спеціальних судів із судових і соціальних 

питань (соціально-трудових судів) [251, с. 177]. 

Притягнення порушника до адміністративної відповідальності за 

невиконання колективного договору автоматично не зобов’язує його 

виконувати в подальшому порушене положення цього правочину. Адже 

норми статей 41-41
3
 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення в такому разі встановлюють єдиний вид 

відповідальності – штраф. А це, у свою чергу, не зобов’язує порушника 

негайно виконати зобов’язання, взяті на себе за колективним договором.  

А. Ю. Бабаскін, Ю. В. Баранюк, С. В. Дріжчана та інші зазначають, 

що для здійснення контролю за виконанням колективних договорів та 

угод їх сторони створюють робочу комісію, наділену широкими 

повноваженнями, в тому числі і правом отримувати необхідну 

інформацію про виконання економічних, соціальних і побутових 

програм. За результатами перевірки ця комісія складає акт, де 

вказуються заходи, вжиті сторонами щодо виконання взятих на себе 

зобов’язань, причини невиконання зобов’язань і вжиті сторонами заходи 

для усунення причин невиконання умов договорів, угод [4, с. 167]. Як 

вважають К. М. Гусов й В. М. Толкунова, трудовий колектив і 

профспілковий орган взагалі не несуть юридичної відповідальності за 

невиконання умов колективного договору, а лише морально-політичну 

[176, с. 142].  

На односторонній характер зобов’язань за колективним договором 

звертають увагу М. В. Лушникова й А. М. Лушников, які теж 

відзначають, що юридичні обов’язки за колективним договором, по суті, 

несе тільки одна сторона – роботодавець. Саме його обов’язок 
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забезпечується санкцією – адміністративною або дисциплінарною 

відповідальністю представників роботодавця, винних у порушенні або 

невиконанні умов колективного договору. При цьому суми 

адміністративного штрафу перераховуються до Державного бюджету, а 

не потерпілій стороні, в даному випадку колективу працівників. Більше 

того, сам по собі адміністративний штраф ще не є гарантією 

забезпечення примусового виконання умов колективного договору й 

поновлення порушених колективних прав. Суд не вправі зобов'язати 

роботодавця здійснити ті дії, які повинні бути виконані за договором 

[252, с. 176, 177]. Ці російські дослідники відзначають, що характерним 

аспектом правового статусу колективних договорів можна назвати 

односторонність обов'язковості їх умов. По-перше, адміністративна 

відповідальність за порушення колективного договору поширюється 

лише на роботодавця. По-друге, за колективним договором працівники 

зобов’язуються не організовувати страйків протягом терміну дії цього 

договору. Однак, якщо цей обов’язок працівниками порушено, страйк не 

можна буде визнати незаконним, оскільки у вичерпному переліку 

підстав для визнання його незаконним такої підстави, як проведення 

працівниками страйку в порушення колективного договору, не 

передбачено. Виходить парадоксальна ситуація: договір є обов'язковим 

для однієї його сторони і фактично необов'язковим – для іншої [253, с. 

241]. 

Доречно у цьому випадку навести пропозицію І. О. Котвіцького, 

який серед обов’язкових положень колективного договору вважає 

доцільним у договірному порядку передбачити процедуру проведення 

контролю за його виконанням, що повністю відповідатиме сучасним 

колективно-договірним відносинам і надасть їх суб’єктам повну свободу 

дії. Відсутність же визначеного порядку контролю за виконанням 

колективного договору в безпосередніх його положеннях ускладнить 

ефективність здійснення такого контролю. При цьому існування 
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подвійного механізму контролю як з боку сторін, які підписали цей 

правочин, так і з боку відповідних компетентних органів державної 

влади, на думку вченого, є цілком виправданим з огляду на правову 

природу колективного договору, який поєднує в собі риси договору й 

нормативно-правового акта. Адже колективний договір є одночасно 

договором, що передбачає домовленість 2-х сторін, і нормативно-

правовим актом, який на договірному рівні окреслює соціально-трудові 

відносини між роботодавцем і найманими працівниками. Закріплені в 

колективному договорі норми є обов’язковими для виконання обома 

сторонами, які його уклали [228, с. 139, 147, 148]. 

Звернімося далі до зарубіжного досвіду із зазначеного питання. У 

більшості країн Заходу належне виконання колективного трудового 

договору забезпечується судовою позовною формою захисту. Так, 

відповідно до ст. 135-6 ТК Франції особи, пов'язані колективним 

договором, можуть пред'являти будь-які позови про виконання 

договірних зобов'язань або про відшкодування нанесених збитків за їх 

невиконання. Законодавство низки країн також передбачає й 

адміністративні форми захисту. Наприклад, в Італії трудові інспектори 

комун мають право застосовувати адміністративні штрафи, розміри яких 

збільшуються пропорційно терміну, протягом якого тривало порушення 

роботодавцем імперативних умов колективного договору, й чисельності 

працівників щодо яких мали місце порушення прав [252, с. 176]. 

У більшості європейських країн за невиконання колективного 

договору встановлюється юридична відповідальність – цивільно-

правова, адміністративна або кримінальна. Форма відповідальності 

залежить від юридичної природи конкретного колективного договору. 

При цьому чинне законодавство більшості країн не забороняє 

застосування одночасно декількох видів юридичної відповідальності за 

порушення однієї умови останнього. Посилення юридичної 

відповідальності сторін такого правочину, у свою чергу, служить 
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додатковою гарантією держави у сфері колективно-правового 

регулювання праці [228, с. 64].  

Таким чином, запровадження в Україні договірної матеріальної 

відповідальності роботодавця за порушення умов колективного 

договору вбачається дуже вдалим.  Це, можна стверджувати, є черговим 

кроком на шляху вдосконалення договірного елемента в упорядкуванні 

колективно-трудових відносин, який ще раз підкреслить, що 

невиконання договірних зобов’язань тягне за собою відповідальність 

тих, хто винен у їх порушенні. 
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Висновки за розділом 3 

 

1. Систематизація законодавства – це необхідна умова ефективної 

правотворчої діяльності, яка сприяє усуненню прогалин, протиріч у 

чинному законодавстві. Аналіз та оброблення чинних нормативних актів 

з метою створення внутрішньо узгодженої системи актів забезпечить 

зручні умови для реалізації суб’єктами правовідносин своїх прав та 

обов’язків. В трудовому праві досліджувалися лише окремі аспекти 

систематизації трудового законодавства, наприклад такими вченими, як 

С.С. Карінський та М.Г. Александров. У сучасній науці трудового права 

основну увагу дослідники приділяють проблемам кодифікації трудового 

законодавства, а інші форми його систематизації залишаються 

недостатньо висвітленими. У зв’язку з цим було досліджено три 

основних способи (форми) систематизації нормативно-правових актів – 

інкорпорацію, консолідацію й кодифікацію. 

2. Реформування українського трудового законодавства повинно 

здійснюватися шляхом систематизації вже існуючих правових норм, що 

в подальшому сприятиме ефективній нормотворчій роботі з ліквідації 

прогалин у чинних законодавчих актах і розробленню правових 

положень, які відповідатимуть сучасним умовам ринкової економіки. Її 

метою має бути: виявлення прогалин і суперечностей у правовій 

регламентації трудових і тісно пов’язаних з ними відносин; скасування 

нормативних положень, що регулюють застарілі трудові відносини; 

уніфікація норм трудового законодавства з нормами інших галузей 

права. Саме систематизація законодавства про працю може служити 

важливою передумовою забезпечення якості й ефективності правового 

регулювання трудових відносин, зміцнення законності і правопорядку в 

цій сфері. Недоліки сучасного трудового законодавства, зумовлені 

внутрішніми суперечностями і браком чітко окреслених пріоритетів 

його розвитку в умовах ринкової економіки, вимагають прискіпливого 
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опрацювання теоретичних підходів до його систематизації з метою 

подальшого вдосконалення. 

Саме тому на сучасному етапі вбачається необхідним провести 

систематизацію чинного законодавства про працю, упорядкувати й 

об’єднати його складові в узгоджений цілісний механізм шляхом 

офіційної інкорпорації. Не змінюючи змісту правового регулювання, 

вона дозволить привести в чітку систему ті нормативно-правові акти в 

царині праці, які вже створені правотворчими органами, що дасть змогу 

виявити всю сукупність нормативних приписів і прогалин у правовій 

регламентації трудових і тісно пов’язаних з ними відносин і 

впорядкувати їх. У свою чергу, проведена інкорпорація трудового 

законодавства послужить у подальшому підґрунтям для суттєвого 

перероблення нормативного матеріалу і як результат – для розробки 

найбільш прийнятної для України моделі законодавства про працю.  

3. Регламентування трудових відносин в Україні здійснюється на 

3-х рівнях: централізованому, колективному й індивідуальному. 

Незважаючи на те, що основоположну роль у сфері сучасних трудових 

відносин відіграє централізоване регулювання праці, за умов ринкових 

відносин і домінування приватного сектора економіки над державним, 

нині регламентація праці на індивідуальному рівні (тобто на рівні 

працівника і роботодавця) є найбільш дієвою. В свою чергу,  саме 

індивідуальний рівень враховує всі нюанси конкретних трудових 

правовідносин, починаючи з чітко встановленого переліку 

функціональних обов’язків працівника й закінчуючи формуванням 

фінансових ресурсів роботодавця, спрямованих на стимулювання 

належної трудової діяльності працівників. Тому в подальшому акцент у 

правовій регламентації трудових відносин належить спрямувати на 

безпосередніх їх учасників – працівника й роботодавця, яким у нинішній 

час приділено неналежну увагу. 
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4. Сучасному правовому регулюванню трудових відносин в 

Україні належить мати більш персоніфіковану, індивідуальну 

спрямованість. Держава повинна, так би мовити, розв’язати руки 

працівникові й роботодавцеві в частині надання їм більшої 

самостійності під час встановлення своїх прав та обов’язків. На 

централізованому рівні мають бути закріплені більш сучасні гарантії 

дотримання соціально-економічних прав працівників, сформовані 

напрямки реалізації трудових правовідносин з урахуванням умов 

ринкової економіки й технічного прогресу, а також запроваджено 

економічне сприяння роботодавцям у створенні ними нових робочих 

місць. 

5. Перспективним законодавством про працю повинні 

враховуватись такі фактори, як постійна міграція робочої сили, 

пом’якшення режиму перетину кордонів та особливе географічне 

положення України, що свідчить про майбутній мультинаціональний 

характер трудових відносин, які формуються в державі. У зв’язку з цим 

доцільним вбачаємо врегулювання на нормативному рівні питань, 

пов’язаних із релігійними і навіть етнічними чинниками, що впливають 

на трудові відносини. Це дозволить враховувати інтереси всіх, без 

винятку, працівників і зменшить дискримінаційні порушення за 

наведеними ознаками у трудоправовій сфері. Крім того, з метою 

подальшої інтеграції України до європейської спільноти та її 

формування як соціальної та економічно розвиненої держави, доречним 

вбачаєтья внесення відповідних змін у положення законодавства про 

працю в частині спрощення процедури працевлаштування іноземців та 

осіб без громадянства на посади керівного складу юридичних осіб, а 

також висококваліфікованих наукових і технічних кадрів. 

6. У процесі розвитку існуючих і становлення нових трудових 

правовідносин в Україні доцільно орієнтуватися на міжнародні трудові 

стандарти, які є результатом міжнародно-правового регулювання праці і 
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які нормативно закріплені в актах ООН, МОП, регіональних об’єднань 

держав (Ради Європи, Європейського Союзу). Запозичення Україною 

нормотворчого досвіду окремих країн ЄС у сфері праці, звичайно ж, 

повинно бути вибірковим. Адже разом з позитивними чинниками, 

притаманними європейським трудоправовим системам (мінімальне 

втручання держави в сферу трудових відносин, реальна сила і активність 

профспілок, забезпечення суттєвими соціально-економічними 

гарантіями при звільненні та ін.) вони мають також і свої недоліки. 

7. Незважаючи на беззаперечний індивідуальний характер 

трудових правовідносин, що мають місце між окремим працівником і 

роботодавцем, роль інших працівників (трудового колективу) в 

реалізації вказаних правовідносин є дуже вагомою, що вимагає 

належного їх упорядкування й нормативної конкретизації. Нажаль, в 

сучасному законодавстві (Закон України «Про соціальний діалог в 

Україні») й перспективному (проекти Трудового кодексу України) 

поняття «трудовий колектив» уже не застосовується, його замінено 

поняттям «працівники». На нашу думку така позиція законодавця є 

хибною, оскільки категорії «працівники» і «трудовий колектив» не є 

однаковими за своїм змістом, а тому їх ототожнення в подальшому може 

відчутно ускладнити реалізацію на практиці колективно-договірних 

відносин. Трудовий колектив охоплює фактично всіх працівників, що 

перебувають у трудових відносинах з конкретним роботодавцем. 

Працівники ж, відповідно, можуть складати як весь трудовий колектив, 

так і його окрему частину. У зв’язку з цим, розвиток і впорядкування в 

майбутніх законодавчих актах поняття «трудовий колектив» як певної 

організаційно-правової форми, що охоплює волю всіх індивідів, які 

здійснюють трудову діяльність у межах конкретного роботодавця, 

вбачаємо більш доцільним. 

8. У нинішній час колективно-договірне регламентування праці в 

Україні аж ніяк не втратило своєї актуальності. Колективний договір, 
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будучи локальним нормативно-правовим актом, здатен заповнити 

своїми положеннями більшість існуючих прогалин, які виникають у 

процесі регулювання трудових і тісно пов’язаних з ними відносин, 

зумовлених насамперед застарілістю чинного законодавства про працю. 

Тому до прийняття відповідних змін до норм чинного законодавства 

проблема відсутності легального тлумачення й визначення окремих 

трудоправових категорій може бути вирішена шляхом їх запровадження 

в колективному договорі. Як приклад наведеної позиції приведено 

особливості застосування у трудовому праві України понять «місце 

роботи», «робоче місце» та «робота», формулювання, характеристики і 

співвідношення яких можуть бути надані саме в колективному договорі. 

Це дозволить полегшити узагальнення й застосування законодавства про 

працю суб’єктами трудового права і зменшить кількість можливих 

спорів і конфліктів у цій площині. 

9. Активізація застосування колективно-договірного регулювання 

праці сприятиме також підвищенню авторитету України серед провідних 

економічно розвинених європейських держав та її подальшій інтеграції 

до лав ЄС. Адже в більшості країн Західної Європи у визначенні 

ключових аспектів регламентації трудових відносин надають пріоритет 

саме колективним договорам, причому в деяких випадках питання щодо 

встановлення мінімальної заробітної плати, робочого часу, тривалості 

щорічних відпусток, розміру вихідної допомоги, спочатку визначаються 

в колективних договорах, а вже потім закріплюються положеннями 

законодавчих актів. 

10. Концепція застосування колективних договорів у державі 

потребує радикального перегляду з огляду як на зарубіжний досвід, так і 

на специфіку вітчизняного регулювання праці. Так, в укладенні 

колективного договору повинні бути зацікавлені не тільки працівники, а 

й роботодавці. В Україні, на жаль, бракує будь-яких заходів 

стимулювання трудоправової активності приватних суб’єктів 
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господарювання, незважаючи на той факт, що саме вони в умовах 

ринкової економіки найбільш активно впливають на фактичну 

зайнятість населення й надання працівникам додаткових гарантій 

порівняно з чинним законодавством про працю. Тому зрозуміло, що у 

зв’язку з добровільністю укладення колективних договорів і браком 

державних заохочувальних заходів до цього, більша частина 

роботодавців не зацікавлена в додатковому покладенні на себе 

економічних зобов’язань перед трудовими колективами. Вирішення 

зазначеного питання є можливим шляхом встановлення на державному 

рівні певних економічних та адміністративних пільг для роботодавців, у 

яких укладений колективний договір. 

11. У зв’язку з недостатньо вираженою активністю профспілок у 

відстоюванні прав та інтересів працівників доречним вбачається 

закріплення на законодавчому рівні обов’язковості укладення 

колективних договорів у суб’єктах господарювання, які налічують у 

своєму штаті значну чисельність працівників (понад 50 і більше осіб), а 

також виробництво на яких зумовлено домінуванням шкідливих і 

небезпечних чинників, що можуть негативно позначитися на житті та 

здоров’ї працівників. Указане надасть додаткові гарантії працівникам 

під час відстоювання своїх соціальних і економічних прав та інтересів, а 

також стимулюватиме подальший розвиток соціального діалогу, а 

значить, і колективно-договірної регламентації праці. Крім того, 

необхідним вбачається визначення на законодавчому рівні чітких 

критеріїв щодо змісту колективних договорів, їхньої структури й 

обов’язковості розроблення відповідних додатків – правил внутрішнього 

трудового розпорядку, порядку атестації працівників, положень про 

преміювання тощо. Це дозволило б не тільки полегшити процедуру 

укладення зазначених локальних нормативних актів, а й надало б 

трудовим колективам додаткові гарантії, позбавивши роботодавців 
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можливості уникати певних фінансово-затратних положень, що можуть 

бути закріплені в колективних договорах. 

12. Передбачена Законом України «Про колективні договори та 

угоди» концепція «угоди (генеральна, територіальні, галузеві) – 

колективний договір – трудовий договір» уже не відповідає реаліям 

сьогодення. У нинішніх умовах застосування генеральної угоди в 

колективно-договірному регулюванні праці втрачає свою актуальність. 

Наведена позиція зумовлена тим фактом, що цей вид угод містить 

ознаки здебільшого політичних актів у сфері праці та не має значного 

практичного значення для безпосередньо суб’єктів трудових 

правовідносин – працівників і роботодавців. Крім того, оперування 

поняттям «угода» поряд із поняттям «колективний договір» є хибним і 

таким, що ускладнює реалізацію соціального діалогу в країні. Так, у 

країнах ЄС такого окремого поняття, як «угода» взагалі не існує, а 

мають місце виключно колективні договори. Пропонуємо запозичити 

цей зарубіжний досвід і перенести угоди всіх видів у площину 

колективних договорів шляхом укладення останніх на локальному, 

галузевому, територіальному генеральному рівнях. 

13. Вектор реалізації колективно-договірного регулювання праці 

зараз потребує детальнішого зосередження на локальному рівні. 

Використання територіальних або галузевих договорів (угод) вимагає 

досить розвиненого у правовому розумінні соціального діалогу й 

високого професіоналізму профспілок, що враховувало б інтереси і 

працівників, і роботодавців. Адже, наприклад, роботодавці певної галузі 

є різними за своїми економічними й адміністративними можливостями і 

в деяких випадках просто не здатні реалізувати зобов’язання, 

передбачені укладеною галузевою або територіальною угодою.  

14. Положення чинного національного законодавства, що 

передбачають контроль за виконанням колективного договору, нині є 

суто формальними: виконуючи лише декларативну функцію, вони 
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зовсім не передбачають настання реального результату. Фактично 

трудові колективи не мають права самостійно звертатися до судових 

інстанцій з позовом про притягнення до відповідальності роботодавця за 

порушення або невиконання ним колективного договору. 

Парадоксальним у цьому випадку є той факт, що й роботодавці теж не 

мають змоги в судовому порядку притягти трудовий колектив до 

відповідальності за певні порушення цього договору. Водночас 

притягнення порушника до адміністративної відповідальності за 

невиконання положення колективного договору автоматично не 

зобов’язує його виконувати останнє в майбутньому.  

15. Право працівників на ознайомлення зі змістом колективного 

договору на будь-якій стадії реалізації ними трудових правовідносин 

повинне бути чітко закріплене в нормах законодавства про працю. 

Доречним у цьому випадку є досвід Іспанії, де в умовах ХХІ ст. 

кожному охочому надано змогу ознайомитися зі змістом будь-якого з 

діючих колективних договорів шляхом звернення до електронної мережі 

Інтернет. 
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РОЗДІЛ 4 

ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ПІДХОДИ ДО ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ НОРМ 

ТРУДОВОГО ПРАВА КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 

НАЦІОНАЛЬНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ 

 

4.1 Теоретичні напрями імплементації трудоправових норм 

Європейського Союзу законодавством України про працю 

 

Завичай Коли йдеться про імплементацію права ЄС, мається на 

увазі складний, унікальний і специфічний процес, що протікає в симбіозі 

правових та інституційних засобів 2-х правових систем – ЄС і 

національного законодавства. Кожна країна – член ЄС має власну 

правову систему. Оскільки остання становить собою сукупний зв’язок 

системи права, правової культури і правореалізації, її змістовність 

зумовлена багатьма об’єктивними чинниками. Це призводить до того, 

що підхід до визначення механізму імплементації права ЄС 

національними правопорядками не може бути універсальним, а має 

враховувати індивідуальні особливості конкретної країни. І. З. Брацук 

зазначає, що ефективність норм права ЄС перебуватиме у прямій 

залежності від того, наскільки всесторонньо держави – члени ЄС 

забезпечують їх імплементацію й виконання на національному рівні, що, 

у свою чергу, вимагає від держав – членів ЄС прийняття комплексу 

правотворчих і правозастосовних засобів з метою реалізації норм права 

ЄС у своїх національних правопорядках, а також постійного 

вдосконалення механізму імплементації, що призведе до підвищення 

ефективності цього процесу [254]. 

А. С. Гавердовський під терміном «імплементація» розуміє 

цілеспрямовану організаційно-правову діяльність держав, яка 

здійснюється індивідуально, колективно або в рамках міжнародних 

організацій з метою своєчасної, всебічної і повної реалізації прийнятих 
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ними відповідно до міжнародного права зобов'язань [255, с. 62]. На 

думку В. Я. Суворової, термін «імплементація» має право на існування 

як синонім поняття «реалізація» – втілення норм міжнародного права у 

практичну діяльність держав та інших суб'єктів [256, с. 116].    

Верховенство права ЄС в жодному разі не скасовує національне 

законодавство країн-членів, а діє в інший спосіб, унеможливлюючи 

прийняття органами законодавчої влади нормативних актів, які не 

відповідають нормам права ЄС. Обов’язок скасування норм 

національного права, які суперечать законодавству ЄС, покладено на 

національні судові органи. 

При запровадженні загальноєвропейських правових норм важливу 

роль відведено Суду ЄС, покликаного вирішувати виникаючі колізії. 

Його діяльність сприяє індивідуалізації процесу імплементації цих норм 

залежно від особливостей правової системи національного 

законодавства. Колізії зазвичай виникають у національних судах, а з 

припиненням судового провадження направляються з преюдиційним 

запитом до Суду ЄС. Маючи за відправні точки, з одного боку, правові 

принципи ЄС (насамперед принцип верховенства і прямої дії права ЄС), 

з другого – норми законодавства країн – членів, Суд ЄС приймає зважені 

рішення, які відповідно до Декларації № 17 Лісабонського договору є 

правовими актами, що мають пріоритет над правом країн – членів ЄС. 

Механізм імплементації диференціюється також залежно від виду 

законодавчого акта ЄС. Суд Євросоюзу в межах нормоутворюючої 

компетенції неодноразово підтверджував пряму дію регламентів, яка не 

потребує від країни-члена жодних дій стосовно їх імплементації (Case 

39-72 Commission of the European Communities v Italian Republic [257]; 

Case 43/71 Politi s.a.s. v Ministry for Finance of the Italian Republic [258]). 

Суд ЄС, розкритикувавши намагання держав – членів ЄС послабити 

вимоги регламентів, наголосив, що вважає за неможливе прийняття 

жодних нормативних актів або застосування інших процедур для 
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включення положень регламентів до національного правопорядку будь-

якого члена ЄС. Водночас, Судом ЄС у справі Case 31/78 Francesco 

Bussone v Ministro dell'agricoltura e foreste [259] установлено: якщо за 

змістом регламенту ці держави мусять (або мають право за власним 

вибором) вдатися певних імплементаційних заходів, такі заходи 

(нормативні, фінансові, організаційні) застосовуються. Хоча, зауважимо, 

регламенти з подібними положеннями є одиничними. 

Дещо складнішими є механізми імплементації директив ЄС. За 

загальним правилом, директивою визначаються заходи, обов’язкові для 

виконання членами ЄС з метою імплементації її положень, і 

встановлюється строк для їх виконання. Рішення Суду ЄС розтлумачує 

як дію директив у суб’єктивному плані, так і порядок її дії в часі. За 

рішенням у справі Case 41-74 Yvonne van Duyn v Home Office [260] 

положення директив можуть використовуватися громадянами ЄС для 

обґрунтування своєї позиції й захисту при відправленні правосуддя на 

національному рівні. Однак відповідно до рішення Суду ЄС у справі 

Case 152/84 Marshall v. Southampton and South-West Hampshire Area 

Health Authority [261] положення директиви не може бути застосовано 

безпосередньо проти фізичної особи, оскільки накладення зобов’язань 

на фізичних (приватних) осіб не належить до компетенції ЄС. Крім того, 

у справі Case 148/78 Pubblico Ministero v. Ratti [262] Суд ЄС визначив, 

що директива набуває прямої дії лише після закінчення терміну, 

встановленого для її імплементації незалежно від того, здійснила країна 

– член ЄС необхідні заходи чи ухилилася від них. 

Рішення ЄС, маючи адресний характер, установлюють заходи, які 

належить вжити певній країні для внесення змін до національного 

законодавства. Позиція Суду ЄС, що втілилася в рішеннях Case 14/83, 

Sabine von Colson and Elisabeth Kamann v Land Nordrhein-Westfalen [263]; 

Case 106/89 Marleasing SA v La Comercial Internacional de Alimentacion 

SA [264]; Case 80/86 Officier van Justitie v. Kolpinghuis Nijmege [265], 
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полягає в тому, що норми права ЄС підлягають урахуванню 

національним правосуддям, навіть якщо вони не мають прямої дії. 

Отже, процес імплементації загальноєвропейського законодавства 

правопорядками країн – членів ЄС складається з декількох рівнів, як-от: 

внутрішньодержавна правотворчість, нормативні акти ЄС і прецеденти, 

що створені Судом ЄС і мають силу законодавчого акта. Указаний 

механізм є індивідуальним для кожної держави з огляду на національні 

особливості (суспільні, фінансові, правові, політичні та ін.). 

Кожна країна, що має намір набути членства в ЄС, повинна 

відповідати умовам, викладеним у ст. 49 Договору про ЄС і враховувати 

основні положення ст. 6 цього міжнародного документа. Країна-

претендент має також відповідати так званим Копенгагенським і 

Мадридським критеріям, установленим у 1993 р. на засіданні 

Європейської Ради в Копенгагені й підтвердженим у 1995 р. на засіданні 

Європейської Ради в Мадриді. Отже, для вступу до ЄС потенційна 

країна-член зобов’язана: 

– забезпечити стабільність інститутів, що гарантують демократію, 

дотримання прав людини, верховенство закону й захист меншин; 

– мати розвинену ринкову економіку, а також бути здатною 

протистояти тиску конкуренції й ринковими силами у межах ЄС; 

– дотримуватися загальних правил (acquis communautaire), 

стандартів і політики, що становлять підвалини законодавства ЄС, у 

тому числі мати прихильність до цілей політичного, економічного й 

валютного союзу; 

– мати функціонуючі юридичні й адміністративні структури, що 

сприятимуть прийняттю і введенню в національне законодавство 

європейського права. 

Червоною ниткою у змісті Копенгагенських критеріїв проходить 

необхідність країни-претендента попередньо вжити нормотворчих, 

організаційних і правозастосовних заходів щодо зміни національного 
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законодавства з метою приведення його у відповідність до 

законодавства ЄС. Країні-заявникові ще до вступу в ЄС належить 

змінити норми національного законодавства з огляду на законодавство 

ЄС, яке, у свою чергу, не є міжнародним у загальному сенсі цього 

поняття, а виступає законодавством міжнародної організації – 

регіонального інтеграційного об’єднання країн, примат якого визначено 

лише для його учасників. Інакше кажучи, цілком логічним є 

розмежування проведення нормативних змін у національному 

законодавстві певної країни за критерієм послідовності – на період до 

вступу в ЄС (можна назвати його підготовчим) і на період після вступу в 

ЄС. При цьому, ведучи мову про запровадження норм ЄС до правової 

системи конкретної країни в підготовчий період, слід говорити про 

адаптацію законодавства країни-претендента, а в період після вступу – 

про імплементацію законодавства ЄС національним законодавством 

країни-учасниці.  

Так склалося, що у вітчизняному соціумі (в тому числі в його 

науковій частині) чи то в угоду часу, чи то з якихось інших причин не 

приділяється належної уваги комплексності копенгагенських критеріїв, 

яка виходячи із суті встановлених вимог полягає в їх взаємозалежності і 

взаємопроникненні. 

По-перше, жоден із критеріїв не може функціонувати окремо від 

іншого, а саме: (а) стабільність інститутів є запорукою існування 

ринкової економіки; (б) прийняття нормативних актів, що запровадять 

acquis communautaire за браком юридичних та адміністративних 

структур, буде, так би мовити, пустим звуком; (в) гарантії демократії та 

прав людини скидаються на фарс, якщо стан економіки не дозволяє 

забезпечити їх фінансову сторону.  

По-друге, й це зрозуміло, неможливо забезпечити спочатку один 

критерій, потім, як-то кажучи, набравшись сил, забезпечити другий, а на 
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останок уже перейти до третього; перебудова повинна бути глобальною 

й комплексною і мати на виході як факт відповідність цим критеріям. 

Правові засади співробітництва між Україною та ЄС установлені: 

 Угодою про партнерство і співробітництво між 

Європейським співтовариством та його державами-членами і Україною 

(УПС) [266] (ратифікована Верховною Радою України 10 листопада 

1994 р., набула чинності в березні 1998 р.); 

 Стратегією інтеграції України до Європейського Союзу 

[267] (затверджена Указом Президента від 11 червня 1998 р., №615/98); 

 Програмою інтеграції України до ЄС [268] (схвалена Указом 

Президента України від 14 вересня 2000 р., №1072); 

 Концепцією адаптації законодавства України до 

законодавства ЄС [269] (затверджена постановою Кабінету Міністрів 

України від 16 серпня 1999 р., №1496); 

 Концепцією Загальнодержавної програми адаптації 

законодавства України до законодавства ЄС [270] (схвалена Законом 

України від 21 листопада 2002 р., №228-IV); 

 Планом дій Україна – ЄС [271] (схвалена 21 лютого 2005 р. у 

Брюсселі на позачерговому засіданні Ради з питань співробітництва між 

Україно та ЄС); 

 розпорядженнями Кабінету Міністрів України, якими 

затверджуються щорічні заходи виконання вищезгаданого Плану дій; 

 Угодою про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та 

Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії 

та їх державами-членами – з іншої сторони [272] (підписана 27 червня 

2014 р., ратифікована Україною 16 вересня 2014 р.). 

Підкреслимо, що остання Угода прямо на процес адаптації або 

імплементації норм ЄС українським трудовим законодавством не 

впливає, оскільки її положення, які торкалися б соціальної політики або 
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трудових і пов’язаних з ними відносин, на сьогодні тимчасово не 

застосовуються. 

Механізм досягнення Україною відповідності третьому 

Копенгагенському й Мадридському критеріям щодо набуття членства в 

Європейському Союзі визначає затверджена у 2004 р. Законом України 

від 18 березня 2004 р., №1629-IV Загальнодержавна програма адаптації 

законодавства України до законодавства Європейського Союзу [273]. 

Цей механізм включає адаптацію законодавства, утворення відповідних 

інституцій та інші додаткові заходи, необхідні для ефективного 

правотворення і правозастосування. Саме адаптацію вітчизняного 

законодавства до законодавства ЄС визначено переважним складником 

процесу інтеграції України до ЄС, що, у свою чергу, є пріоритетним 

напрямком української зовнішньої політики. Згідно з указаним Законом 

адаптацією законодавства є процес приведення законів та інших 

нормативно-правових актів України у відповідність з acquis 

communautaire. 

Термін «acquis communautaire» запозичено з французької мови. І 

хоча існують його переклади іншими мовами держав-членів та третіх 

країн, усе ж у багатьох документах та наукових працях з права 

Євросоюзу використовується його французька версія [274, c. 54]. 

Поняття «acquis communautaire» («спільний доробок») порівняно 

недавно знайшло своє закріплення у нормативно-правових актах 

України (Програма інтеграції України до Європейського Союзу, 

ухвалена Указом Президента України від 14 вересня 2000 р. № 

1072/2000) та в українській доктрині європейського права [275, c. 426]. 

Його використання стосується, насамперед, визначення параметрів та 

напрямів процесу інтеграції законодавства України з законодавством 

Європейського Союзу. В зарубіжній літературі з правових проблем 

європейської інтеграції загальні питання ролі «спільного доробку». У 

них визначається зміст «acquis communautaire» та межі його 
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застосування для країн, які не є кандидатами на вступ до Євросоюзу. 

Таке дослідження є важливим для з’ясування особливостей юридичної 

природи права ЄС, його джерел, засобів впливу на правопорядки третіх 

країн, що мають договірні відносини з європейськими інтеграційними 

об’єднаннями, й є актуальним завданням української науки 

європейського права. Воно має велике практичне значення для України, 

оскільки безпосередньо пов’язане зі встановленням правових засад та 

меж гармонізації законодавства України з законодавством Євросоюзу в 

процесі імплементації Угоди про партнерство і співробітництво між 

Україною та Європейськими Співтовариствами і державами-членами та 

інших документів, що стосуються співпраці сторін у процесі розвитку 

європейської інтеграції та її поширення на нові держави [276, c. 239]. 

Джерелами acquis communautaire за Законом України «Про 

Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до 

законодавства Європейського Союзу» визнаються:  

Первинне законодавство:  

 Договір про заснування Європейського економічного 

співтовариства 1957 р. (з 1993 р. – Договір про заснування 

Європейського співтовариства), Договір про заснування Європейського 

співтовариства з атомної енергії 1957 р. (далі – установчі договори) з 

наступними змінами, внесеними Маастрихтським договором (Договір 

про утворення Європейського Союзу 1992 р.), Амстердамським 

договором 1997 р., Ніццьким договором 2001 р., а також актами про 

приєднання;  

 Договір про Європейський Союз 1992 р. зі змінами, внесеними 

Амстердамським договором 1997 р. й Ніццьким договором 2001 р., а 

також договорами про приєднання;  

 Договір про злиття 1965 р.;  

 акти про приєднання нових держав-членів;  
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Вторинне законодавство:  

 директива;  

 регламент;  

 рішення;  

 рекомендація або висновок;  

 джерело права у формі міжнародної угоди;  

 загальний принцип права Європейського співтовариства;  

 рішення Європейського суду;  

 спільна стратегія у сфері спільної зовнішньої політики й 

політики безпеки, як це визначено у ст. 13 Договору про ЄС;  

 спільні дії в рамках спільної зовнішньої політики й політики 

безпеки;  

 спільна позиція у сфері спільної зовнішньої політики й 

політики безпеки;  

 рамкове рішення щодо гармонізації законодавства в контексті 

положень Договору про ЄС про співробітництво правоохоронних і 

судових органів у кримінальних справах (ст. 34 Договору про ЄС);  

 спільна позиція в контексті положень Договору про ЄС про 

співробітництво правоохоронних і судових органів у кримінальних 

справах (ст. 34 Договору про ЄС); 

 рішення в контексті положень Договору про ЄС про 

співробітництво правоохоронних і судових органів у кримінальних 

справах (ст. 34 Договору про ЄС);  

 загальне положення або принцип у сфері спільної зовнішньої 

політики й політики безпеки.  

Офіційні видання Європейського Союзу:  

 Офіційний вісник Європейських співтовариств (Official 

Journal of European Communities);  

 Вісник Європейського суду (European Court Reports). 
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Згідно з названою Загальною програмою адаптація українського 

законодавства здійснюватиметься кількома послідовними етапами. 

Проте більш-менш об’єктивно визначено лише один з них – перший, що 

діє протягом підготовчого періоду, який триває до закінчення Угоди про 

партнерство та співробітництво між Європейськими співтовариствами і 

Україною. Указана Угода набрала чинності 1 березня 1998 р., у ст. 101 

якої її тривалість визначено в 10 років. 

Концепцію адаптації законодавства України до законодавства 

Європейського Союзу було схвалено ще в 1999 р. постановою Кабінету 

Міністрів України. За цим документом процес адаптації українського 

законодавства складається з 3-х етапів, що охоплюють:  

– розвиток правової системи в Україні, яка сприяла б досягненню 

стабільності в суспільстві, гарантувала верховенство права, права 

людини й забезпечувала б функціонування ринкової економіки, 

приведення законодавства України у відповідність вимогам Угоди про 

партнерство та співробітництво між Європейськими співтовариствами й 

Україною у визначених нею пріоритетних галузях;  

– перегляд вітчизняного законодавства з метою забезпечення його 

приблизної відповідності законодавству ЄС, правове забезпечення 

створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС і підготовка до 

асоційованого членства України в ЄС;  

– третій етап адаптації законодавства залежатиме від укладення 

Угоди про асоційоване членство України в ЄС і включатиме період 

підготовки розширеної програми гармонізації законодавства України із 

законодавством ЄС з метою забезпечення інтеграції України до 

спільного ринку ЄС. 

Як бачимо, зміст адаптації з часу прийняття Кабінетом Міністрів 

України вказаної Концепції до моменту запровадження 

Загальнодержавної програми адаптації змінився від чіткого уявлення 
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перебігу цього процесу до повної невизначеності й, важко з’ясувати, що 

послужило тому причиною. 

Повернімося до Загальнодержавної програми адаптації, відповідно 

до розділу V якої пріоритетними сферами цього процесу на першому 

етапі, в яких здійснюється адаптація законодавства України, є сфери, 

визначені у ст. 51 Угоди про партнерство та співробітництво між 

Європейськими співтовариствами і Україною, а саме: митне право, 

законодавство про компанії, банківське право, бухгалтерський облік 

компаній, податки (включаючи непрямі), інтелектуальна власність, 

охорона праці, фінансові послуги (в тому числі в системі 

накопичувального пенсійного забезпечення), правила конкуренції, 

державні закупівлі, охорона здоров'я й життя людей, тварин і рослин, 

довкілля, захист прав споживачів, технічні правила і стандарти, 

енергетика (включаючи ядерну), транспорт. 

Дуже прикро, але в переліку пріоритетних напрямків адаптації 

немає ані трудового права, ані права соціального забезпечення, які за 

контекстом правотворчих норм ЄС включають до свого предмета 

безпосередньо трудові відносини. 

Тим же розділом V Програми окреслені завдання першого етапу, 

протягом якого необхідно:  

– забезпечити розроблення глосарію термінів acquis communautaire 

для адекватності їх розуміння й уніфікованого застосування у процесі 

адаптації; 

– розробити й запровадити єдині вимоги до перекладів актів acquis 

communautaire українською мовою і створити для цього централізовану 

систему перекладів;  

– провести порівняльно-правове дослідження відповідності 

законодавства України acquis ЄС у пріоритетних сферах;  

– здійснити переклад українською мовою актів acquis 

communautaire у цих сферах;  
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– на підставі вивчення та узагальнення відповідного досвіду 

держав Центральної і Східної Європи створити ефективний 

загальнодержавний механізм адаптації законодавства, в тому числі 

перевірку проектів законів України та інших нормативно-правових актів 

щодо їх відповідності acquis ЄС;  

– створити загальнодержавну інформаційну мережу з питань 

європейського права, забезпечити вільний доступ до неї учасників 

адаптації законодавства;  

– запровадити систему навчання й підвищення кваліфікації 

державних службовців з питань європейського права, включаючи 

розроблення й затвердження відповідних навчальних програм;  

– вжити заходів стосовно опрацювання й затвердження спільного з 

ЄС механізму підготовки планів-графіків адаптації й моніторингу їх 

виконання. 

Як видно, йдеться дійсно про підготовку до значної роботи. Що ж 

далі? Це визначено розділом IV Програми, проте в загальних рисах, 

оскільки на сьогодні, як уже зазначалося, встановленим у змісті і 

строках є лише перший, підготовчий етап, який уже закінчився. 

Отже, у пріоритетних сферах адаптація законодавства України 

здійснюється в такій послідовності:  

 визначення актів acquis communautaire, що регулюють 

правовідносини у відповідній сфері;  

 переклад необхідних актів українською мовою;  

 здійснення комплексного порівняльного аналізу регулювання 

правовідносин у відповідній сфері в Україні й у ЄС;  

 розроблення рекомендацій щодо приведення законодавства 

України у відповідність з acquis communautaire;  

 проведення економічного, соціального й політичного аналізів 

наслідків реалізації рекомендацій;  
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 установлення переліку законопроектних робіт;  

 підготовка проектів законів та інших нормативно-правових 

актів України, включених до переліку законопроектних робіт, та їх 

прийняття;  

 моніторинг імплементації актів законодавства України. 

Зауважимо, що в одному з пунктів послідовності дій ідеться про 

моніторинг імплементації актів ЄС законодавством України. Як 

вбачається, ця норма поруч із стилістичною помилкою містить ще й 

змістовну, оскільки раніше нами було визначено, що про імплементацію 

законодавства ЄС національним законодавством можна вести мову після 

вступу України до ЄС, тобто на підготовчому етапі до вступу в ЄС слід 

говорити про адаптацію законодавства. 

У цілому, загальний процес адаптації – це складне явище, яке має 

певну структуру, складається із багатьох відносно незалежних процесів. 

Кожен із них обслуговує певну систему відносин, які виникають у 

людини з відповідною системою, і в сукупності з ними та відповідними 

зв’язками складає певний структурний компонент [277, с. 3]. Поняття 

«адаптація», яке походить від латинського слово «adaptatio» та означає 

«пристосування», можна визначити як процес пристосування системи до 

умов зовнішнього та внутрішнього середовища, включаючи і сам 

результат такого пристосування [278, c. 8], Також адаптацію можна 

визначити як комплексний та безперервний процес пристосування 

діяльності суб’єкта до змін зовнішнього середовища, чи змін, що 

створені зовнішнім середовищем, з метою повної та ефективної 

реалізації завдань та досягнення мети функціонування в динамічних 

умовах своєї діяльності [279, c. 8]. Відповідно до юридичного словника, 

адаптація законодавства – це пристосування чинних державних 

правових норм до нових міжнародних зобов’язань держави без яких-

небудь змін у міжнародному законодавстві [280, c. 8]. 
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Адаптацію міжнародних норм та стандартів міжнародного 

законодавства можна визначити як процес приведення у відповідність 

норм та стандартів, що прийняті в країні, до загального економічного 

середовища ринкових відносин, загального правового середовища, до 

критеріїв та стандартів, що є загальноприйнятими на міжнародному 

рівні, зокрема в Європейському Союзі, з метою встановлення спільного 

ринку товарів і послуг та можливості їх конкуренції на засадах рівності 

й повноправності. Наступним кроком у даному адаптаційному процесі 

повинно стати вдосконалення чинного національного законодавства, 

впровадження європейських положень та стандартів з метою вироблення 

нового підходу адаптації та глобального підходу щодо гармонізації 

вказаних норм та стандартів, а також підтримка активної участі України 

в європейських та міжнародних організаціях зі стандартизації та оцінки 

відповідності укладення двосторонніх договорів про взаємне визнання 

та підтримку [281, с. 66]. 

Крім того, розуміння терміна «адаптація» можна розцінювати як 

пристосування чинних внутрішньодержавних норм до нових 

міжнародних зобов’язань держави без внесення будь-яких змін в її 

законодавство [282, с. 12] або, як це викладено в постанові Кабінету 

Міністрів України «Про Концепцію адаптації законодавства України до 

законодавства Європейського Союзу», – адаптація законодавства 

України до законодавства Європейського Союзу є процесом зближення 

та поступового приведення законодавства України у відповідність до 

законодавства Європейського Союзу [267]. 

 Як наголошує В.Ф. Опришко, сьогодні важливе значення мають 

питання адаптації законодавства України до правових систем 

міжнародних економічних організацій. Якщо не враховувати їх, то це 

може, певною мірою, призвести до економічної ізоляції України, 

зумовленої невідповідністю її зовнішньоекономічного правового 
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режиму правовим системам міжнародних економічних організацій [283, 

с. 21]. 

У свою чергу, Г.В. Друзенко, коментуючи законодавчу дефініцію 

адаптації національного законодавства України до законодавства 

Європейського Союзу, а саме процес наближення й поступового 

приведення законодавства України у відповідність до законодавства ЄС, 

надає власне визначення цього поняття: «Це рух національної правової 

системи назустріч європейській. Чи точніше, вслід за європейською, 

оскільки ніякого руху назустріч адаптація не передбачає» [284, с. 1]. 

Відсутність цілісного законодавчого поля в Україні є 

першочерговою проблемою адаптації України до Євросоюзу. Існуюча 

законодавча база загалом є суперечливою, нестабільною й 

малозрозумілою. Проблема полягає в якісному змісті законодавства, 

адже в Європейському Союзі особливе значення приділяється саме 

якості правових актів. Рада ЄС прийняла спеціальне рішення з приводу 

правил їх підготовки. Згідно цих правил правовий акт повинен бути 

чітким, без ускладнень, не двозначним, без надмірного застосування 

скорочень, не містити жаргонних висловів, надто довгих фраз, 

незрозумілих посилань на інші тексти, ускладнень, що роблять акт 

складним та незрозумілим для читання [285, c. 6]. 

Нерідко науковцями обґрунтовується позиція, де в межах 

інституційного механізму здійснення адаптації законодавства України 

до законодавства Європейського Союзу, зокрема, трудового, 

відбувалося за аналогією із законодавством Польщі, тобто включало два 

основні елементи: (а) відповідальність за проведення адаптації 

покладається на галузеві міністерства та підпорядковані їм органи 

виконавчої влади із залученням суміжних органів державної влади, а 

також (б) запроваджується система планування, координації та 

контролю за правотворчою діяльністю та поетапним упровадженням 
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адаптації законодавства як на загальнодержавному, так і на 

регіональному та локальному рівнях [286].  

При здійсненні своїх повноважень національні інституції, тобто 

уповноважені органи, вступають у взаємодію з національними органами 

в межах своєї держави, з міжнародними органами та органами іноземних 

держав, а відтак, повинні узгоджувати ті чи інші дії, використовуючи 

відповідні заходи, засоби, різні організаційні форми діяльності. 

Адаптація норм законодавства в державі здійснюється за рахунок 

спеціально створених механізмів взаємодії між такими органами, 

визначення кола їх повноважень, що стосується як положень 

національного законодавства, так і норм міжнародного права [287, c. 93]. 

Координацію діяльності відповідних міністерств, які реалізовують 

політику в сфері соціального партнерства, інших центральних органів 

виконавчої влади щодо забезпечення адаптації законодавства України до 

законодавства ЄС покладено на Міністерство юстиції України. Вагомим 

кроком удосконалення інституційного механізму адаптації є створення у 

Верховній Раді України відповідного Комітету з питань європейської 

інтеграції. Перевірка проектів нових нормативно-правових актів на 

відповідність законодавству ЄС охоплює лише проекти, розроблені 

Кабінетом Міністрів України. Переважна більшість затверджених 

проектів необхідних, відповідних нормативно-правових актів про працю 

в сфері соціального партнерства, розроблених іншими суб’єктами (не 

урядом) законодавчої ініціативи, не підлягають обов’язковій перевірці. 

Це суттєво знижує ефективність адаптації, тому постає нагальна потреба 

внесення відповідних змін до регламенту Верховної Ради України з 

метою забезпечення обов’язкової перевірки на відповідність до 

законодавства Європейського Союзу проектів нормативно-правових 

актів, які пропонуються всіма суб’єктами законодавчої ініціативи [288, 

c. 4, 5]. 
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Звертаючись до квінтесенції процесу адаптації українського 

трудового законодавства до стандартів ЄС, зазначимо, що принципи 

останнього визначають певні пріоритети соціальної політики: (а) вільне 

переміщення працівників і громадян; (б) соціальне забезпечення 

трудящих-мігрантів і європейських громадян, які переміщуються в 

межах ЄС; (в) забезпечення рівності між працюючими чоловіками й 

жінками; (г) установлення базових соціальних стандартів з питань 

безпеки й гігієни праці; (д) розвиток соціального діалогу й можливостей 

для реалізації колективних прав трудящих. Перелічені пріоритети 

закріплюються в юридичних нормах ЄС як правові стандарти. Якщо 

сказати спрощено, правові стандарти ЄС можна вважати мінімально 

можливими вимогами, що є обов’язковими для виконання їх 

правозобов’язаними особами. Слід пам’ятати, що мінімальні вимоги, 

встановлені в ЄС, зокрема, в галузі охорони праці й безпеки 

виробництва, є одними з найвимогливіших у світі. 

Як вбачається, принципи й положення ЄС не можна беззастережно 

й безоглядно переносити на українське правове підґрунтя. Візьмемо, 

наприклад, принцип вільного переміщення працівників і громадян, який, 

на нашу думку, при запровадженні у вітчизняне законодавства матиме 

інший сенс або взагалі втратить його. Подібне стосується й 

європейських соціальних програм, що мають свої, інші способи 

фінансового забезпечення порівняно з Україною. 

Адаптація трудового законодавства України до законодавства ЄС 

повинна полягати: 

 у глибокому дослідженні нормативної бази ЄС з метою 

визначення передумов виникнення певних правових інститутів і норм, а 

також завдань, які вони покликані вирішити;  

 в порівняльному аналізі норм ЄС та існуючих вітчизняних 

норм з урахуванням національного підґрунтя й соціальних стандартів 

ЄС;  
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 у виробленні пропозицій щодо приведення національного 

законодавства у відповідність з нормами ЄС;  

 в безпосередньо нормотворчій діяльності;  

 у формуванні правозастосовної практики і внесенні коректив 

на підставі її аналізу. 

Якщо вести мову про перспективи й напрямки адаптації 

українського трудового законодавства до норм ЄС, то на сьогодні, на 

думку низки вчених, національним трудовим правом ще не враховані 

такі питання: 

 оплати праці – положення Директиви 2002/74/ЄЕС [289] 

щодо: (а) обов’язку створення гарантуючих установ, що відповідають за 

виплату заробітної плати працівникам у випадку, якщо роботодавець 

виявиться неплатоспроможним; (б) установлення межі відповідальності 

гарантійних фондів і визначення тривалості періоду, протягом якого 

останні приймають вихідні вимоги до оплати, з обумовленням при 

цьому мінімальної межі тривалості вказаного періоду; 

 інформування працівників про умови трудового договору – 

положення Директиви 91/533/ЄЕС [97] про обов’язковість письмової 

форми надання працівникові вказаної інформації; 

 робочого часу, щорічних відпусток і роботи в нічний час – 

положення Директиви 2003/88/ЄЕС [95] щодо: (а) тлумачення термінів 

«робочий час», «час відпочинку», «нічий час», «нічний працівник», 

«позмінна робота», «позмінний працівник», «мобільний працівник», 

«офшорна робота», «належний відпочинок»; (б) забезпечення права 

нічних працівників на безкоштовний медичний огляд; (в) обов’язку 

роботодавця, який регулярно використовує нічних працівників, 

повідомляти про це компетентним органам на їх вимогу; 

 заборони дискримінації під час працевлаштування – 

положення Директиви 2002/73/ЄЕС [73] й Директиви 2000/78/ЄЕС [71] 
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щодо: (а) визначення терміна «домагання»; (б) обов’язку країн-членів 

установити правила, за яких обов’язок доведення відсутності факту 

дискримінації покладено на особу, яка вчинила дії, розцінені як 

дискримінаційні, якщо постраждала від цього особа повідомить про 

існування прямої або непрямої дискримінації; 

 обмеження звільнення працівників – положення Директиви 

2001/23/ЄЕС [90] й Директиви 98/59/ЄЕС [93] щодо: (а) трактування 

терміна «масове звільнення»; (б) установлення мінімального строку для 

повідомлення роботодавцем компетентному органу про заплановане 

колективне звільнення; 

 мінімальних вимог безпеки здоров’я на робочому місці – 

положення Директиви 89/391/ЄЕС [91] й Директиви Ради 89/654/ЄЕС 

[290] щодо: (а) заборони (за винятком окремих обґрунтованих випадків) 

вимагати від працівників поновлення їх діяльності в ситуації, якщо 

серйозна й безпосередня небезпека ще не усунута; (б) обов’язку 

роботодавця вживати необхідних заходів, щоб роботодавці працівників 

інших підприємств, залучених до роботи на його підприємстві або 

виробництві, відповідно до національного законодавства та/або 

практики одержували призначену для них інформацію стосовно наявних 

небезпек; (в) покладення на роботодавців усіх підприємств (а не тільки 

віднесених до пожежонебезпечних і вибухонебезпечних об’єктів – як в 

українському законодавстві) обов’язку призначення працівників для 

надання першої допомоги, боротьби з пожежею й евакуації працюючих; 

(г) установлення мінімальних приписів безпеки й захисту здоров’я в 

робочих зонах (до речі, в законодавстві України поняття «робоча зона» 

взагалі відсутнє); 

 використання робочого обладнання – положення Директиви 

89/391/ЄЕС [91] щодо мінімальних приписів безпеки й захисту здоров’я 

при застосуванні робочого обладнання; 
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 охорони праці вільних, тимчасових працівників і 

працівників, які направляються у відрядження – положення Директиви 

99/70/ЄЕС і Директиви 96/71/ЄЕС [291] щодо: (а) вимоги наявності 

об’єктивної причини, що зумовлює подовження строкових договорів; (б) 

установлення максимального загального терміну, на який можуть бути 

послідовно укладені строкові договори; (в) забезпечення належного 

інформування строкових працівників про наявність вакансій на зайняття 

посади, що має характер постійної; (г) вимоги до роботодавців 

забезпечити строкових працівників рівним доступом до навчання й 

можливості отримати певні навички, а також надання можливості 

просування по службі; (д) меж захисту прав трудівників, які виконують 

умови контракту між роботодавцем та іноземним контрагентом 

останнього; 

 охорони праці жінок – положення Директиви 92/85/ЄЕС 

[292] щодо: (а) надання вагітній жінці права на оплатне звільнення від 

роботи для проведення медоглядів, якщо це неможливо провести поза 

робочим часом; (б) обов’язку роботодавця у випадку виникнення одного 

з видів небезпеки, наведених у додатку до Директиви, унеможливити її 

для працівниці, перевести жінку на іншу роботу або надати їй відпустку; 

 охорони праці молоді – положення Директиви 94/33/ЄЕС 

[293] щодо: (а) регламентації норми щоденного відпочинку для молодих 

працівників; (б) рекомендації, щоб річна відпустка неповнолітніх осіб, 

які поєднують роботу з навчанням, співпадала з їх канікулами; (в) 

регламентування норми щоденної перерви молодих працівників 

протягом робочого дня [294, с. 128-135]. 

Проаналізувавши стан процесу адаптації українського 

законодавства про працю до стандартів ЄС, слід констатувати брак 

конкретних дій українського законодавця щодо руху в цьому напрямку. 

Більшість чинних трудових норм було запроваджено ще в минулому 

столітті, а той факт, що деякі з них все-таки відповідають європейським 
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вимогам, є збігом у першу чергу історичних обставин, об’єктивних і 

суб’єктивних причин. Така ситуація є результатом впливу численних 

чинників, однак їх з’ясування й аналіз не стосується предмета цього 

дослідження. Тим не менше зрозуміло, що велика робота з перероблення 

нормативних актів трудового права і права соціального забезпечення 

розпочинається зараз, коли європейські перспективи України набули 

конкретних контурів. Водночас пряме перенесення норм (особливо тих, 

що стосуються соціальних гарантій) у рамки національного 

законодавства наразі нам вбачається практично неможливим у зв’язку з 

браком належного економічного підґрунтя. 

Окреслення пріоритетних напрямів удосконалення національного 

трудового законодавства під впливом міжнародних трудових стандартів 

не повинне зводитися лише до проголошення напрямків тієї роботи, яка 

сприяє впровадженню міжнародних трудових стандартів у вітчизняну 

юридичну практику. Іншими словами, це аж ніяк не технічна робота, а 

фактична гармонізація національного й міжнародного регулювання 

відносин у трудовій правовій царині. Досягти її можливо лише шляхом 

систематичного аналізу практичного застосування норм, закріплених у 

міжнародних документах і національному законодавстві, виявлення 

проблем у їх правозастосуванні, а також формулювання конкретних 

пропозицій з приводу приведення законодавства України про працю до 

вимог міжнародних трудових стандартів [295, с. 310]. 

З точки зору С. С. Лукаша, основні проблеми імплементації норм 

європейського законодавства на цей час полягають у наступному: 

незавершеність процесу приєднання до основних правових актів ЄС у 

сфері праці; відсутність чіткого механізму імплементації їх положень з 

урахуванням практики його застосування та тлумачення 

уповноваженими органами ЄС; недосконалість механізму гарантування 

прав, проголошених в основних правових актах ЄС у сфері праці; брак 

методологічних розробок щодо порядку, умов та форм реалізації 
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правових актів ЄС у сфері праці в регулюванні трудових та пов’язаних з 

ними правовідносин. Вчений зауважує, що подолання вказаних проблем 

можливе завдяки подальшому вдосконаленню процесу гармонізації 

трудового законодавства України з правом ЄС, у тому числі з 

урахуванням особливостей реалізації в ньому централізованого і 

локального методів регулювання трудових та пов’язаних із ними 

правовідносин [296, с. 117, 118]. 

Вбачається доцільним вибіркове запозичення окремих 

перспективних елементів правового регулювання праці, поширених у 

провідних європейських країнах, які можуть бути вільно запроваджені й 

діяти вже найближчим часом у трудоправовій системі України. Такими 

елементами охоплюються:  

– введення обов’язкової письмової форми трудового договору; 

відмова від трудових книжок і поширення використання 

ідентифікаційного номера особи на підтвердження її трудового 

(професійного) стажу;  

– відхід від концепції «звільнення за статтею» в бік припинення 

трудових правовідносин виключно за волевиявленням їх сторін;  

– надання більшого спектра соціальних і економічних гарантій при 

розірванні трудового договору з ініціативи роботодавця;  

– сприяння посиленню колективно-договірного регулювання праці 

на великих підприємствах;  

– надання державою економічних пільг роботодавцям у разі 

створення ними додаткових робочих місць та ін.  

Зазначене не тільки поліпшить реалізацію трудових правовідносин 

в Україні, а й сприятиме формуванню проєвропейського світогляду в 

суспільстві, що дозволить створити своєрідне підґрунтя для подальшої 

реалізації політики інтеграції нашої держави до складу Європейського 

Союзу. 
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4.2 Правові наслідки негативних тенденцій правового регулювання  

праці у країнах Європейського Союзу 

 

Проаналізувавши законодавство про працю держав – членів ЄС, 

варто підкреслити, що, незважаючи на його прогресивну спрямованість і 

соціально-економічну вираженість, воно теж не позбавлено певних 

негативних чинників, які обов’язково належить урахувати Україні при 

реформуванні своєї трудоправової системи і пристосуванні її до вимог 

ЄС. Як наголошує В. І. Щербина, перш за все важливо розуміти, що не 

існує ідеальних правових систем. Їх ефективність визначається 

своєчасністю й відповідністю стану держави і права тієї чи іншої країни 

певному етапу суспільного розвитку. В Україні останні 2 десятиліття 

відбувається ідеалізація права західного типу, попри навіть очевидні 

суттєві відмінності в історії формування цих правових систем. 

Справджується найгірший варіант модернізації країни, держави і права, 

а саме: сліпе копіювання чужих моделей регламентації суспільних 

відносин. Правові моделі держав Заходу теж не завжди досконалі, а тому 

потребують скрупульозного вивчення і глибокого аналізу [297, c. 59]. Як 

вважає В. В. Жернаков, інтеграція України до Ради Європи, приєднання 

до багатьох міжнародних актів з прав людини дозволяє вести мову про 

українське суспільство як про цивілізований осередок людської 

спільноти. Разом із тим це покладає на державу обов’язки з приведення 

національного законодавства у відповідність з міжнародними 

стандартами з прав людини. І тут необхідно не механічне перенесення 

міжнародних норм до українського законодавства, а виважена й копітка 

робота зі створення власного національного законодавства на підставі 

міжнародних стандартів [298, с. 59]. 

Розглянувши тенденції правового регулювання праці у країнах ЄС, 

підкреслимо, що обрана ними політика підвищення зайнятості шляхом 

поширення застосування строкових трудових договорів (так званих 
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тимчасових трудових правовідносин) на практиці, навпаки, призвела до 

негативних наслідків у вигляді тотального зростання безробіття. Так, у 

2013 р. тільки 4 європейські держави могли заявити про рівень 

безробіття нижче 6%. Це Німеччина та її сусіди (Нідерланди, Австрія, 

Люксембург). Інші країни ЄС мають більш високий рівень безробіття: 

Данія – 7,4%; Великобританія – 7,7%; Франція й Польща – 10,6%. У 

країнах, що знаходяться на периферії Європи, ситуація має гірший 

вигляд: Італія – 11,7%, Литва – 13,3%, Ірландія – 14,7%, Португалія – 

17,6%, Іспанія – 26,2%, Греція – 27% [299]. При цьому з плином часу 

ситуація тільки погіршується, чому сприяють як економічна криза, що 

спостерігається в деяких країнах ЄС (наприклад, у Греції), так і загальна 

недостатня урегульованість у них трудових і соціальних питань.  

У доповіді МОП «Світ праці у 2013 році» говориться, що в 2011 р. 

майже 30 % молодих людей у Європі знаходилися на межі злиднів і 

соціальної ізоляції. Але це ж статистичні дані, а фактичні цифри є ще 

більш вражаючими, оскільки дуже часто прихованим безробіттям 

фактично є вимушене тимчасове працевлаштування й неповна 

зайнятість. Збільшення числа випадків вимушеного тимчасового 

працевлаштування, можливо, відбиває невпевненість підприємств щодо 

своїх перспектив росту. У такому випадку роботодавці, невпевнені в 

майбутніх стабільних продажах і виробництві, не прагнуть укладати 

тривалі трудові контракти з працівниками. Зростання ж випадків 

неповної зайнятості може обумовлюватись угодами між працівником і 

роботодавцем про перегляд робочого графіку, що дозволяє уникнути 

звільнення. Серед тих, хто вимушений задовольнятися тимчасовим або 

неповним працевлаштуванням, непропорційно багато жінок і молоді 

[300]. 

Ф. А. Цесарський звертає увагу на те, що сьогодні у країнах 

Заходу спостерігаються суттєві зміни у співвідношенні різних видів 

трудових договорів. Головні з них полягають у тому, що традиційний 
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(звичайний або типовий) трудовий договір (тобто договір на 

невизначений строк і на повний робочий час) укладають усе менше 

працівників, а все більша їх чисельність працює за строковими 

трудовими договорами. Типовий трудовий договір на низці підприємств 

зберігається лише для незначної частини привілейованих працівників, 

що становлять ядро персоналу. Багато працівників – це особи, які мають 

атипові трудові договори, це тимчасові й так звані «позикові» 

працівники, зайняті на роботі не повністю, надомники, мігранти, яких 

наймають при поліпшенні економічної ситуації в країні й звільняють 

при її погіршенні [301, с. 238]. 

Загалом же зростання випадків тимчасового працевлаштування за 

строковими трудовими договорами й застосування неповного робочого 

дня (тижня) пов’язано зі збільшенням застосування нетипових (таких, 

що не укладаються у класичну схему) трудових відносин. Частково це є 

наслідком поширення в державах ЄС політики гнучкості у відповідь на 

необхідність урегулювання трудових відносин, які зазнають динамічних 

змін і які викликані технічним прогресом, політичними тенденціями, 

соціальними змінами тощо. 

На думку О. С. Прилипка, трудовий договір з його традиційними, 

незмінними атрибутами був і залишається основним юридичним фактом 

виникнення трудових відносин і способом установлення умов праці на 

строк його дії. Але традиційний трудовий договір нині доповнюється 

новими формами використання праці. Найпоширенішим є відхилення 

від догми при встановленні робочого місця (дистанційна робота, 

телеробота, фріланс), появі 3-ї сторони трудового договору у відносинах 

займаної праці (аутстафінг, лізинг персоналу) й визначення загальної 

тривалості робочого часу (неповний робочий день або тиждень) [302]. 

Так звана нетипова зайнятість має подвійний характер. З одного 

боку, трудові договори, укладені на відповідний строк, дозволяють 

роботодавцеві швидко реагувати на коливання кон’юнктури ринку 
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шляхом оперативної зміни чисельності найманих працівників. У разі 

припинення трудового договору за строком дії витрати роботодавця є 

незрівнянно нижчими, ніж у випадку звільнення постійного працівника. 

Сьогодні, в умовах подолання світової кризи, подібна мобільність є 

вагомим аргументом на користь підвищення конкурентоспроможності і 

своєрідним засобом скорочення загального рівня безробіття. З другого 

боку, працевлаштування за строковим трудовим договором і робота за 

умови неповного робочого часу (неповного тижня або неповного дня), 

які є чи не найпоширенішими формами нестандартної зайнятості у 

країнах ЄС, можуть дійсно бути випадками прихованого безробіття. 

А. М. Курінний вважає, що з урахуванням високого відсотка 

працездатного населення, зайнятого у сфері найманої праці, гнучкість у 

царині праці слід визнати одним з національних інтересів. Хочемо ми 

того чи ні, але цією проблемою (точніше, проблемами) доведеться 

займатися – як на законодавчому, так і на правозастосовному рівні і, 

звичайно ж, на науковому. Спостерігаючи легальний і нелегальний 

«відхід» багатьох відносин зі сфери трудового права, розуміємо, що брак 

гнучкості в розглядуваній царині є однією з найважливіших причин 

цього явища. Звуження трудоправової сфери вимагає відповідного 

реагування з боку як законодавця, так і роботодавців, бо інакше ми 

отримаємо розширення сфери так званого «сірого», нелегального 

трудового права [18, с. 27]. За висновком Г. Антонової, широке 

застосування роботодавцями строкових трудових договорів послаблює 

позиції трудівників на ринку праці, їх захищеність від необґрунтованих 

звільнень, знижує стабільність їх зайнятості й робочих місць, підвищує 

диференціацію заробітків, знижує їх рівень. Зокрема, укладення з 

особами строкових трудових договорів за ініціативою роботодавця як 

засіб ухилення від надання гарантій, що передбачаються для постійних 

працівників, викликає справедливу критику з боку профспілок [303]. 
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Зростання безробіття в країнах – членах ЄС має глобальний 

характер, що, безумовно, вимагає свого комплексного вирішення, 

оскільки його подальше загострення може послужити підставою для 

виникнення соціальних хвилювань у межах усього виробничого 

об’єднання. Цікаво, що загостренню наведеній ситуації сприяє принцип 

свободи переміщення, проголошений у ст. 48 Договору про ЄС, який 

виступає однією з основоположних свобод, задекларованих у ЄС. Як 

наголошує О. В. Білозір, основною проблемою, що продовжує виникати 

на всіх етапах розширення ЄС і впливає на трудову міграцію, виявилася 

значна різниця в заробітній платі у попередніх і нових державах-членах, 

прийнятих до ЄС у 1981, 1986, 2004 та 2007 роках. І хоча в перспективі 

завдяки вільному руху в цілому можна було очікувати підвищення рівня 

зарплат, уникнути первісного шоку від відкриття ринків праці з великою 

заробітною платою не вдавалося, що негативно впливало на економіку 

країн, які приймали трудових мігрантів [304]. 

Поняття «працівник-мігрант» визначене ст. 1 Регламенту № 

1612/68, а також судовими прецедентами. Так, із змісту ст. 1 Регламенту 

випливає, що працівник-мігрант – це особа, яка працює за наймом і 

володіє громадянством іншої держави-члена. Суд виділив ще кілька 

додаткових характеристик статусу працівника-мігранта. По-перше, ця 

особа повинна протягом тривалого періоду здійснювати роботу, за яку 

передбачається пряма або непряма винагорода (справа Deborah Lawrie-

Blum v. Land Baden Wurttemberg) [305]. Поняття працівник-мігрант 

поширюється також на осіб, які припинили трудову діяльність та 

залишились на території держави-члена з метою пошуку нової роботи, 

тобто отримали статус безробітного (справа Hoekstra v. Bestuur der 

Begrijfsvereniging voor Detailhandel en Amdfchten) [306]. 

Основні напрямки подолання кризи, що передбачають 

модифікацію соціальних норм ЄС і норм національного законодавства, 

було вироблено в ході численних конференцій і консультацій між 
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лідерами країн – членів ЄС. Визначивши причиною кризи структурні 

проблеми й послаблення сукупного попиту, сторони вирішили 

зосередитися на програмах стимулювання зайнятості, орієнтації на 

підвищення доходів у державні бюджети шляхом боротьби з 

ухиленнями від сплати податків, на ефективній координації соціальних 

виплат і знаходженні нових джерел доходів. Терміновими заходами 

визначено: (а) установлення базових гарантій зайнятості в першу чергу 

для молоді (освіта, допомога в пошуку роботи); (б) подальше здійснення 

пасивної й активної політики на ринку праці; (в) підвищення 

координації взаємодії державних служб зайнятості країн ЄС, що 

дозволить подолати дисбаланс на ринку праці й недостатність робочої 

сили в державах з низьким рівнем безробіття [300].
.
 

З метою протидії фактору катастрофічної трудової міграції 

країнам – членам ЄС було дозволено тимчасово обмежувати рух робочої 

сили з нових країн протягом 5–7-ми років. Цей перехідний механізм 

покликаний зрівняти й мінімізувати ризики для ринків праці у процесі їх 

розширення. Так, вступ до ЄС 8-ми нових країн у травні 2004 р., 2-х – у 

січні 2007 р. й однієї – у 2013 р. територіально розширило так звані «4 

свободи» вільного руху – капіталу, товарів, послуг і людей. У той же час 

у зв’язку з побоюванням масового припливу трудових мігрантів і як 

результат – негативних наслідків для місцевого ринку праці, більшість 

країн ЄС прийняли рішення припинити повний доступ на свої ринки 

праці для громадян з нових країн – членів ЄС, установивши перехідний 

період до 7-ми років, який, у свою чергу, складається з 3-х етапів. 

Протягом перших 2-х років з можливістю продовження строку ще на 3 

роки держави могли застосувати національне законодавство, 

ускладнивши в такий спосіб доступ до національних ринків праці. 

Положення про обмеження застосування норм про свободу руху осіб, 

закріплені в договорі про приєднання країн Центральної і Східної 

Європи, свідчать про стурбованість держав – членів ЄС поступово 



315 

 

втратити частину своїх суверенних повноважень у питаннях 

імміграційного контролю й ринків праці. Введення перехідних періодів 

не сприяло зближенню ЄС з його громадянами, скоріше воно є 

відображенням процесу уповільнення інтеграції до ЄС [304]. 

Модифікація національного трудового права у країнах ЄС полягає 

в тому, що скорочується обсяг договірного регулювання й держава все 

активніше втручається у сферу регламентації процесів праці, що має 

більш позитивне значення й виражається в удосконаленні системи 

гарантій трудових прав працюючих. Приміром, у Франції зміни в царині 

колективно-договірного регламентування пов’язані із введенням 

особливого виду правочину – договору про гарантії забезпечення 

роботою (le Contrat de Securisation Professionnelle (CSP). Підписавши 

його, особи, які підлягають скороченню за економічних причин, 

погоджуються активно шукати роботу, брати участь у програмах 

професійної підготовки, у зв’язку з чим вони набувають прав, що 

кореспондують указаним обов’язкам і є додатковими порівняно з 

правами безробітних, яких було звільнено внаслідок масового 

вивільнення, але які не укладали подібних договорів.  

Наявність наведеної правової новації доводить, що, по-перше, 

посилюється державне регулювання на ринку праці, оскільки 

відбувається посилення державного впливу на процеси, пов’язані з 

колективними звільненнями; по-друге, розширюється правовий статус 

осіб, які підлягають скороченню шляхом включення до нього 

додаткових трудових прав і гарантій; по-третє, на роботодавця і службу 

зайнятості покладаються нові обов’язки, реалізація яких має на меті 

сприяння найбільш ефективній реінтеграції безробітного до трудової 

діяльності. У Франції договір про гарантії забезпечення роботою 

укладається з 1 вересня 2011 р. в компаніях, де працюють до 1000 

працівників, або у випадку ліквідації юридичної особи й конкурсного 

управління. Цей правочин укладається між працівником і Французьким 



316 

 

центром зайнятості або Французькою національною асоціацією 

професійної освіти для дорослих. Роботодавець зобов’язаний 

запропонувати кожному працівникові, який підпадає під масове 

звільнення, договір про гарантії забезпечення роботою [307]. 

Ще одним перспективним видом трудових договорів у Франції є 

так званий «унікальний контракт», що є своєрідним компромісом між 

строковими й безстроковими трудовими договорами. Відповідно до 

концепції застосування зазначених договорів юридичні вимоги до 

роботодавця в частині звільнення працівника є значно спрощеними 

(наприклад, більше непотрібно обґрунтовувати підставу звільнення 

економічними мотивами). Водночас таке ослаблення вимог 

законодавства компенсується фінансовими інструментами, а саме 

наданням допомоги працівникові, яка є пропорційною загальній 

заробітній платі протягом дії трудового договору. Як зазначає П. Локік, 

у цьому випадку не треба мати постійного працівника, якому наймач 

повинен виплачувати заробітну плату влітку, коли в нього немає будь-

якої потреби в його праці. Він наймає працівника виключно для 

виконання конкретного завдання, із завершенням якого останній 

повертається до стану безробіття; після цього роботодавець знову ж таки 

приймає працівника на роботу для виконання вже іншого завдання Ця 

модель, імовірно, є однією з найбільш обговорюваних у Франції в даний 

час. Адже увага трудового права переходить від договору до людини. 

Закон повинен захищати індивіда незалежно від того, виникли трудові 

правовідносини чи ні. Згідно з наведеною моделлю трудового договору 

закон фактично піклуватиметься про перехід від трудового договору, 

який щойно закінчився, до майбутнього такого ж правочину. Подальше 

просування цієї ідеї у Франції сприятиме тому, що з часом трудове 

право і право соціального забезпечення стануть ближче, й у 

подальшому, можливо, сформуються в нове трудове право. Зазначене 

трудове право буде спрямоване не на захист працівників, а на 
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регулювання ринку праці (за наявності великого ризику 

інструменталізації в юридичні норми) [308]. 

Зауважимо, що підвалини застосування такого виду договорів 

були закладені ще у 2008 р. Законом про модернізацію ринку праці (Act 

No. 2008-596 of June 25, 2008) [309], яким на експериментальній основі 

започатковано застосування строкових трудових договорів, спрямованих 

на реалізацію конкретного трудового завдання – так звані проектні 

трудові договори. Сфера укладення останніх є обмеженою й 

поширюється виключно на інженерів і менеджерів, а їх тривалість 

коливається від 18 місяців до 3-х років. 

Розглядаючи нетипові трудові договори слід звернутися до 

Великобританії, в якій все більше отримує розповсюдження 

застосування так званих  «нульових трудових договорів» (zero-hour 

contracts). Згідно з такими договорами у роботодавця не виникає 

обов’язку постійно надавати працівнику стабільну роботу, а у 

працівника, відповідно, виконувати неї. Однак, при цьому останньому 

гарантуються всі права, що передбачені британським трудовим 

законодавством для «звичайних» працівників (право на щорічну 

відпустку, мінімальну заробітну плату, виплату добових при 

відрядженні та ін.). 

Метою поширення таких договорів є сприяння гнучкості трудових 

правовідносин при тимчасовій та мінливій потребі в персоналі. Як 

приклади такої потреби можна навести: (а) неочікувані або спонтанно 

виникаючі події (обслуговування ресторанами весіль та інших свят); (б) 

несподіваний дефіцит кадрів (у разі непрогнозованої відсутності 

кваліфікованого працівника у зв’язку із хворобою або смерті члена 

родини); (в) чергування (коли один з клієнтів компанії, яка надає 

соціальні послуги, потребує додаткового догляду та піклування) тощо. 

Доцільність застосування таких договорів вбачається як для 

працівників, так і для роботодавців. Так, працівникам вони є корисними 
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в частині: отримання додаткового професійного досвіду; можливості 

будувати гнучкі трудові правовідносини; відсутності постійної 

необхідності виконувати розпорядження роботодавця та наслідків їх 

невиконання. Для роботодавців такі договори є дешевшою 

альтернативою послугам, що надаються відповідними спеціалізованими 

агентствами. Крім того, вони отримують легкодоступний резерв кадрів у 

випадках, коли в цьому виникає потреба. 

У свою чергу, незважаючи на те, що починаючи з 26 травня 2015 

р. британський уряд встановив додаткові гарантії працівникам в частині 

укладення «нульових трудових договорів» (наприклад, щодо заборони 

закріплення в їх положеннях обмежень роботи у інших роботодавців), 

ставлення до їх застосування у Сполученому Королівстві є 

неоднозначним.  Зазначене зумовлено в першу чергу тим, що 

працівники без гарантованої роботи (і, відповідно, її оплати) мають 

менше можливостей для відстоювання своїх прав. Крім того, вони є 

залежними від отримання такої роботи, чим окремі роботодавці можуть 

зловживати. 

Європейська стратегія зайнятості (European Employment Strategy), 

прийнята в 1997 р. фактично зазнала фіаско у зв’язку з браком 

фінансування: в листопаді 2012 р. саміт країн – членів ЄС не затвердив 

7-річний бюджет у запропонованому вигляді. Декілька країн (переважно 

фінансових донорів ЄС) на чолі з Великобританією категорично 

виступили проти деяких витрат, у тому числі на фінансування стратегії 

зайнятості. У 2013 р. ця Європейська стратегія зазнала змін і набула 

затвердженого фінансування в розмірі 5 млрд євро, однак, на думку 

експертів МОП, такого обсягу коштів замало для реалізації 

встановлених планів, отже, програма скоріш за все виявиться 

недостатньо ефективною. На національному рівні були прийняті певні 

рішення і проведені заходи, що тією чи іншою мірою виявились 

ефективними.  
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У Великобританії у 2009 р. було створено Фонд майбутньої роботи 

(future jobs fund), за допомогою якого у 2009–2010 роках запроваджено 

105 тис. робочих місць. Проте цей Фонд у березні 2011 р. було 

ліквідовано, а замість нього були створені учбові центри для підготовки 

до трудової діяльності і збільшена кількість громадських робіт. Указана 

політика викликала шквал критики, оскільки такі новації, по суті, 

полягають у зміні періодів безкоштовних робіт та отримання соціальних 

виплат. При цьому британець працюватиме не на перспективу 

отримання робочого місця, а лише на одержання соціальної виплати для 

забезпечення фізичного існування. У 2013 р. у Франції приймається 

«Контракт покоління», що передбачає 4000 євро щорічної допомоги 

(протягом 3-х років) підприємствам, які наймають молодих працівників і 

зберігають робочі місця для працівників похилого віку. Про 

запровадження Договору про гарантії забезпечення роботою вже 

згадувалося раніше. У Португалії у 2012 р. було переглянуто Трудовий 

кодекс, але ці заходи лише погрішили ситуацію з безробіттям молоді. 

Прем’єр-міністр цієї країни став найвідвертішим чиновником високого 

рангу в ЄС, порекомендувавши португальській молоді їхати на заробітки 

до Бразилії й Анголи. У той же час прийнята у 2012 р. Програма по 

боротьбі з безробіттям молоді передбачає низку стимулів для бізнесу, 

що залучає молодих безробітних, підтримку молодих підприємців 

малого та середнього бізнесу, які створюють робочі місця для молоді, 

зниження ризику з найму молодих працівників через повернення 

соціального податку. В Іспанії у 2013 р. уряд погодив Стратегію 

молодіжного підприємництва й зайнятості на 2013 – 2016 роки, яка 

передбачає спрямування коштів, майже половину з яких буде надано 

Європейським соціальним фондом, на стимулювання укладення 

контрактів з молоддю, на підтримку підприємницької діяльності, на 

освіту й покращання посередництва. Прогнозується створення Єдиного 

порталу зайнятості, що включатиме в себе всі існуючі вакансії. У Греції 
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з початку 2013 р. функціонує Національний план дії із зайнятості 

молоді, що передбачає створення 62 тис. робочих місць із залученням 

коштів Європейського соціального фонду і Європейського фонду 

регіонального розвитку. Програма забезпечення робочим місцем 

передбачає навчання, 5-місячне стажування й обов’язок підприємця 

прийняти на роботу на один рік після стажування. Найменш постраждалі 

від кризи країни ЄС (Німеччина й Нідерланди) пропонують іншим 

державам скористатися їх досвідом вирішення проблем молодіжного 

безробіття. Так, у Нідерландах майстри на заводах отримують доплату 

за підготовку собі зміни. У Німеччині існує широкий перелік програм 

зайнятості й курсів, що субсидуються державою і призначені для 

поліпшення шкільної і професійної кваліфікації [310]. 

Цілком очевидно, що ЄС є живою й динамічною системою, 

інституціям якої притаманні високі адаптаційні властивості, завдяки 

чому своєчасно виявляються нагальні проблеми, пов’язані, зокрема, з 

тенденціями розвитку ринку праці, з трудовими й соціальними 

питаннями. За результатами системного аналізу виробляються й 

запроваджуються заходи для подолання вказаних проблем. Прийняття 

самостійних рішень на національному рівні теж покликано вирішувати 

гострі питання. Іноді це відбувається досить активно, що дозволяє 

деякою мірою нівелювати похибки загальноєвропейського регулювання, 

а ось наскільки дієвим виявиться такий підхід, покаже час. 
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Висновки за розділом 4 

 

1. Нормативні зміни в національному законодавстві країни-

заявника слід розмежовувати в першу чергу за критерієм послідовності: 

зміни законодавства на період до вступу в ЄС (можна назвати його 

підготовчим) і зміни вже після інтеграції до ЄС. Запровадження норм 

ЄС у правову систему країни-претендента в підготовчий період 

становить собою адаптацію її законодавства, а в період після вступу в 

ЄС імплементацію законодавства Євросоюзу національним 

законодавством країни-учасника. 

2. Поглиблений аналіз стану процесу адаптації українського 

законодавства про працю до стандартів ЄС дозволяє констатувати 

фактичний брак конкретних дій законодавця щодо руху в цьому 

напрямку. Більшість чинних трудових норм в Україні було 

запроваджено ще в минулому столітті, а той факт, що деякі з них зараз 

відповідають європейським вимогам, – це в першу чергу збіг історичних 

обставин, об’єктивних і суб’єктивних причин.  

3. Пряме перенесення норм і стандартів ЄС (особливо тих, що 

стосуються соціальних гарантій) у зв’язку з відсутністю належного 

економічного підґрунтя наразі є практично неможливим. Виходом у 

цьому випадку може послужити вибіркове запозичення окремих 

перспективних елементів правового регулювання праці, які поширені у 

провідних європейських країнах і можуть бути вільно запроваджені та 

діяти вже найближчим часом у трудоправовій системі України. Ці 

елементи охоплюють: (а) введення обов’язкової письмової форми 

трудового договору; (б) відмову від трудових книжок; (в) відхід від 

концепції «звільнення за статею» та надання ширшого спектра 

соціальних та економічних гарантій працівникові під час розірвання дії 

трудового договору з ініціативи роботодавця; (г) сприяння посиленню 

колективно-договірної регламентації праці на великих суб’єктах 
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господарювання; (д) надання державою економічних пільг роботодавцям 

у разі створення ними додаткових робочих місць та ін. Зазначене не 

тільки поліпшить реалізацію трудових правовідносин в Україні, а й 

сприятиме формуванню проєвропейського світогляду в соціумі, що 

дозволить створити належне підґрунтя для подальшої реалізації 

політики інтеграції України до складу ЄС. 

4. Збільшення випадків тимчасового працевлаштування за 

строковими трудовими договорами й застосування неповного робочого 

дня (тижня) пов’язано зі збільшенням застосування в ЄС нетипових 

(таких, що не укладаються у класичну схему) трудових відносин. 

Частково це є наслідком поширення в державах ЄС політики гнучкості у 

відповідь на необхідність урегулювання трудових відносин, які зазнають 

динамічних змін у зв’язку із технічним прогресом, політичними 

тенденціями, соціальними перетвореннями тощо. Обрана країнами-

членами ЄС стратегія боротьби з безробіттям шляхом поширення 

використання строкових трудових договорів (так званих тимчасових 

трудових правовідносин) на практиці не виправдала покладених на неї 

сподівань. Є сенс наголосити на подвійному характері тимчасової 

зайнятості. З одного боку, трудові договори, укладені на відповідний 

строк, дозволяють роботодавцеві швидко реагувати на коливання 

кон’юнктури ринку шляхом оперативної зміни чисельності найманих 

працівників. У разі припинення строкового трудового договору витрати 

роботодавця є незрівнянно нижчими порівняно з випадком звільнення 

постійного працівника. Сьогодні, в умовах подолання світової кризи, 

подібна мобільність є вагомим аргументом на користь підвищення 

конкурентоспроможності і своєрідним засобом скорочення загального 

рівня безробіття. З іншого боку, працевлаштування за строковим 

трудовим договором або праця тривалістю неповний робочий час, які є 

чи не найпоширенішими сучасними формами нестандартної зайнятості у 
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країнах ЄС, на практиці можуть призводити до фактичної залежності 

працівників від економічних інтересів роботодавців. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації на основі комплексного аналізу теоретичних 

положень українського, міжнародного та зарубіжного законодавств, а 

також практики їхньої реалізації наведено узагальнення та нове 

вирішення наукової проблеми – визначення сучасних тенденцій 

правового регулювання праці в Україні та країнах Європейського 

Союзу. Внаслідок проведеного дослідження сформульовано ряд 

концептуальних висновків, пропозицій та рекомендацій, спрямованих на 

вдосконалення правового регулювання праці в Україні та приведення 

його у відповідність до стандартів ЄС. 

1. Історично розвиток трудових відносин в Україні, на відміну від 

держав Західної Європи, характеризується нестабільністю їх правового 

регулювання. Зумовлено це насамперед територіальними й соціально-

політичними особливостями, що були притаманні нашій державі. Адже 

під час становлення у світі галузі трудового права Україна перебувала 

фактично у складі багатьох країн (Російської імперії, Австро-Угорщини, 

Польщі, СРСР) і тільки наприкінці ХХ ст. була визначена як суверенна й 

незалежна держава. Ця основна обставина зумовлює формування 

національного трудового права під впливом різних, часом полярних 

соціально-політичних факторів: промислового права, капіталізму, 

комуністичної доктрини й розвиненої економіки, характерної 

суспільним відносинам сучасності. Усе це і становить самобутню й 

неповторну природу українського трудового права й, безперечно, 

повинно бути враховано при подальшому розвитку цієї галузі. 

2. Характеризуючи перспективи правової регламентації трудових 

відносин в Україні, потрібно констатувати, що новації правового 

регулювання праці (ті, що тільки-но з’являються, й ті, що вже 

апробовано у світі), для українських реалій сьогодення можуть 

розглядатися, на жаль, лише абстрактним способом. Розроблювані 
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проекти Трудового кодексу України не містять нових підходів до 

регулювання трудових і тісно пов’язаних з ними відносин, а лише 

об’єднують дійсні закони й підзаконні нормативно-правові акти у сфері 

праці, які після запровадження цього кодифікованого акта повинні 

втратити свою силу. Вказані обставини не сприяють належній реалізації 

трудових правовідносин в умовах ХХІ сторіччя та зумовлюють важкість 

сприйняття багатьох положень проектів Кодексу порівняно з чинним 

законодавством про працю.  

3. На цей час правові акти Міжнародної організації праці 

продовжують гармонічно й виважено впливати на подальше 

регулювання трудових відносин у ЄС. Це зумовлено насамперед тим, що 

використання досвіду МОП щодо впорядкування й удосконалення 

трудового законодавства збігається з принциповими, основоположними 

цілями ЄС. Вимоги цієї організації запроваджуються як шляхом 

імплементації національним законодавством країн-членів ЄС через їхні 

власні зобов’язання як членів МОП, так і в глобальній 

загальноєвропейській площині – через дієву й широку співпрацю ЄС і 

МОП з урахуванням принципів, на яких ґрунтується правова система 

Євросоюзу. 

4. Практична неефективність проектів Трудового кодексу України 

свідчить про доцільність поряд з кодифікацією законодавства про працю 

України враховувати проміжним етапом також можливість здійснення 

систематизації трудового законодавства шляхом його інкорпорації. 

Остання ж, не змінюючи змісту правового регулювання трудових 

відносин, дозволить привести в чітку систему ті нормативно-правові 

акти в досліджуваній царині, які вже створені правотворчими органами. 

Це уможливить виявити всю сукупність нормативних приписів і 

прогалин у регламентації трудових і тісно пов’язаних з ними відносин та 

впорядкувати їх. У подальшому проведена інкорпорація послужить 

підґрунтям для суттєвого перероблення нормативного матеріалу і – як 
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результат – для розроблення найбільш прийнятної для України моделі 

трудового законодавства. 

5. У зв’язку з тим, що Україна на цей час не готова до прийняття 

нового кодифікованого акта, було б корисніше, з урахуванням умов 

сучасності, внести відповідні зміни до чинного Кодексу законів про 

працю України, а не впроваджувати перспективне трудове 

законодавство, фактично аналогічне існуючому. Актуалізація КЗпП до 

стану сучасного нормативно-правового акта дозволить створити певний 

фундамент, на якому можна побудувати гнучке, мобільне й дієве 

трудове законодавство з широкими можливостями врегулювання 

трудових відносин, що в майбутньому має виразитись у Трудовому 

кодексі України. У цьому контексті варто запозичити досвід Польщі, яка 

тривалий період знаходилася під впливом соціалістичної доктрини 

СРСР і кодифікований акт у сфері праці якої – Трудовий кодекс від 1974 

року, дотепер залишається чинним, незважаючи на кардинальну зміну 

геополітичного вектора розвитку цієї держави і її тривале знаходження в 

складі Євросоюзу. В подальшому, під час розроблення новітнього 

кодифікованого акта у сфері праці Україні необхідно врахувати також 

нормотворчий досвід правового впорядкування трудових відносин у 

Франції. Перш за все, норми майбутнього Трудового кодексу України не 

повинні бути перевантаженими, а потребують спрощеної правової 

конструкції, доступної для розуміння широким колом працівників. 

6. Доцільним вбачається запровадження в Україні британського 

досвіду регулювання вимушеного припинення трудових правовідносин, 

що в цій країні має назву «конструктивне звільнення» (constructive 

dismissal). Наведену категорію Закон Великобританії про права 

найманих працівників (Employment Rights Act 1996) розуміє як 

вимушене, «за власним бажанням», розірвання трудового договору 

працівником. Таке припинення особою трудових відносин насамперед 

зумовлене умисним створенням роботодавцем ворожого до неї 
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виробничого середовища, що може виражатися у: знущанні й усних 

образах; відстороненні від роботи без виплати заробітної плати; 

ігноруванні заяв або звернень; примушенні до невигідної зміни умов 

трудового договору та ін. У Великобританії при розгляді спорів щодо 

конструктивного звільнення застосовують наслідки, притаманні 

незаконному звільненню. В Україні незаконні дії роботодавця щодо 

примушення працівника звільнитися за власною ініціативою є дуже 

поширеними, а тому потребують відповідного правового врегулювання 

в частині надання належного захисту працівникам у разі виникнення 

такої протиправної поведінки. 

7. У процесі розвитку дійсних і становлення нових трудових 

правовідносин в Україні доцільно орієнтуватися на міжнародні трудові 

стандарти, які є результатом міжнародно-правового регулювання праці і 

нормативно закріплені в актах МОП та регіональних об’єднань держав 

(Ради Європи, Європейського Союзу). Запозичення Україною 

нормотворчого досвіду окремих країн ЄС у сфері праці повинно мати 

вибірковий характер. Адже разом із позитивними чинниками, 

притаманними європейським трудоправовим системам (мінімальне 

втручання держави у сферу трудових відносин, реальна сила й 

активність профспілок, забезпечення працівників дієвими соціально-

економічними гарантіями під час звільнення та ін.), вони мають також і 

свої недоліки, серед яких варто відмітити такі: 

– для сучасної Великобританії притаманна стійка тенденція до 

посилення впливу законодавства на регламентування ключових 

елементів трудових відносин і поступового відходу від традиційного для 

вказаної країни загального права. Зумовлено це насамперед специфікою 

галузі трудового права, функціонування якої неможливо без наявності 

імперативних норм, спрямованих на захист основних прав і свобод у 

розглядуваній сфері. Тривале перебування Великобританії у складі ЄС 

обумовлює поширення на неї трудоправових норм, прийнятих у рамках 
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цього об’єднання держав. Така неузгодженість правозастосовної 

політики, що виражена у застосуванні в країні фактично у двох 

фактично протилежних систем права, ускладнює сприйняття та 

реалізацію суб’єктами своїх трудових правовідносин; 

– у Франції, незважаючи на достатньо глибоку деталізацію 

трудових відносин і чималу історію їх кодифікованого правового 

регулювання, існує інша проблема, що полягає насамперед у громіздкій 

правовій конструкції чинного Трудового кодексу, яка, попри всі 

численні спроби покращення правового застосування, залишилася від 

попередніх кодифікованих актів 1910 і 1973 років. Крім того, гонитва за 

гнучкістю та мобільністю застосування трудових відносин, зумовлена 

подоланням наслідків останніх економічних криз, негативно вплинула 

на гарантії захисту трудових прав працівників, що виразилось у 

домінуванні строкових трудових договорів, відходженні від принципу in 

favorem з економічних мотивів, перевищенні нормативів робочого часу 

та ін.;  

– для Іспанії характерним є відведення дуже важливої ролі 

колективним договорам у регламентації ключових аспектів трудових 

відносин. У системі трудового права цієї країни вони виступають не 

просто локальними нормативно-правовими актами, а переважно 

каталізатором реалізації волі профспілок у питаннях забезпечення 

інтересів трудових колективів. Це пояснюється насамперед історичними 

чинниками, оскільки їхнє масове впровадження відбувалося в яскраво 

виражену соціалістичну епоху, коли укладення колективних договорів 

мало місце на державному рівні, а не в конкретному суб’єкті 

господарювання. Як свідчить історія, в умовах ринкової економіки 

наведена концепція є неприйнятною, адже всі роботодавці за своїми 

економічними можливостями є різними й у певних випадках не мають 

змоги задовольняти необмежену волю профспілок; 
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– у Польщі дотримання працівниками трудової дисципліни 

забезпечується такими традиційними засобами, як попередження, догана 

і штрафи. Так, за недотримання працівником правил безпеки й охорони 

праці, протипожежних правил, за відсутність на роботі без поважної 

причини, появу на роботі в нетверезому стані або розпивання спиртних 

напоїв у робочий час роботодавець може накласти на нього штраф. Це 

явно суперечить загальній соціальній спрямованості трудового права й 

робить працівника більш уразливим до господарського свавілля 

роботодавця.  

8. Сучасному правовому регулюванню трудових відносин в 

Україні належить мати більш персоніфіковану, індивідуальну 

спрямованість. Держава повинна, так би мовити, розв’язати руки 

працівникові й роботодавцеві в частині надання їм більшої 

самостійності під час встановлення своїх прав та обов’язків. На 

централізованому рівні мають бути закріплені більш сучасні гарантії 

дотримання соціально-економічних прав працівників, сформовані 

напрямки реалізації трудових правовідносин з урахуванням умов 

ринкової економіки й технічного прогресу, а також запроваджено 

економічне сприяння роботодавцям у створенні ними нових робочих 

місць. 

9. У нинішній час колективно-договірне регламентування праці в 

Україні аж ніяк не втратило своєї актуальності. Концепція застосування 

колективних договорів у державі потребує радикального перегляду з 

огляду як на зарубіжний досвід, так і на специфіку вітчизняного 

регулювання праці. Так, в укладенні колективного договору повинні 

бути зацікавлені не тільки працівники, а й роботодавці. В Україні, на 

жаль, бракує будь-яких заходів стимулювання трудоправової активності 

приватних суб’єктів господарювання, незважаючи на той факт, що саме 

вони в умовах ринкової економіки найбільш активно впливають на 

фактичну зайнятість населення й надання працівникам додаткових 
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гарантій порівняно з чинним законодавством про працю. Тому 

зрозуміло, що у зв’язку з добровільністю укладення колективних 

договорів і браком державних заохочувальних заходів до цього, більша 

частина роботодавців не зацікавлена в додатковому покладенні на себе 

економічних зобов’язань перед трудовими колективами. Вирішення 

зазначеного питання є можливим шляхом встановлення на державному 

рівні певних економічних та адміністративних пільг для роботодавців, у 

яких укладений колективний договір. 

Крім того, у зв’язку з недостатньо вираженою активністю 

профспілок у відстоюванні прав та інтересів працівників доречним 

вбачаємо закріплення на законодавчому рівні обов’язковості укладення 

колективних договорів у суб’єктах господарювання, які налічують у 

своєму штаті значну чисельність працівників (понад 50 і більше осіб), а 

також виробництво на яких зумовлено домінуванням шкідливих і 

небезпечних чинників, що можуть негативно позначитися на житті та 

здоров’ї працівників. Указане надасть додаткові гарантії працівникам 

під час відстоювання своїх соціальних і економічних прав та інтересів, а 

також стимулюватиме подальший розвиток соціального діалогу, а 

значить, і колективно-договірної регламентації праці.  

10. Передбачена Законом України «Про колективні договори та 

угоди» концепція «угоди (генеральна, територіальні, галузеві) – 

колективний договір – трудовий договір» уже не відповідає реаліям 

сьогодення. У нинішніх умовах застосування генеральної угоди в 

колективно-договірному регулюванні праці втрачає свою актуальність. 

Наведена позиція зумовлена тим фактом, що цей вид угод містить 

ознаки здебільшого політичних актів у сфері праці та не має значного 

практичного значення для безпосередньо суб’єктів трудових 

правовідносин – працівників і роботодавців. Крім того, оперування 

поняттям «угода» поряд із поняттям «колективний договір» є хибним і 

таким, що ускладнює реалізацію соціального діалогу в країні. Так, у 



331 

 

країнах ЄС такого окремого поняття, як «угода» взагалі не існує, а 

мають місце виключно колективні договори. Пропонуємо запозичити 

цей зарубіжний досвід і перенести угоди всіх видів у площину 

колективних договорів шляхом укладення останніх на локальному, 

галузевому, територіальному генеральному рівнях. 

11. Вектор реалізації колективно-договірного регулювання праці 

зараз потребує детальнішого зосередження на локальному рівні. 

Використання територіальних або галузевих договорів (угод) вимагає 

досить розвиненого у правовому розумінні соціального діалогу й 

високого професіоналізму профспілок, що враховувало б інтереси і 

працівників, і роботодавців. Адже, наприклад, роботодавці певної галузі 

є різними за своїми економічними й адміністративними можливостями і 

в деяких випадках просто не здатні реалізувати зобов’язання, 

передбачені укладеною галузевою або територіальною угодою.  

12. Положення чинного національного законодавства, що 

передбачають контроль за виконанням колективного договору, нині є 

суто формальними: виконуючи лише декларативну функцію, вони 

зовсім не передбачають настання реального результату. Фактично 

трудові колективи не мають права самостійно звертатися до судових 

інстанцій з позовом про притягнення до відповідальності роботодавця за 

порушення або невиконання ним колективного договору. 

Парадоксальним у цьому випадку є той факт, що й роботодавці теж не 

мають змоги в судовому порядку притягти трудовий колектив до 

відповідальності за певні порушення цього договору. Водночас 

притягнення порушника до адміністративної відповідальності за 

невиконання положення колективного договору автоматично не 

зобов’язує його виконувати останнє в майбутньому.  

13. Право працівників на ознайомлення зі змістом колективного 

договору на будь-якій стадії реалізації ними трудових правовідносин 

повинне бути чітко закріплене в нормах законодавства про працю. 
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Доречним у цьому випадку є досвід Іспанії, де в умовах ХХІ ст. 

кожному охочому надано змогу ознайомитися зі змістом будь-якого з 

діючих колективних договорів шляхом звернення до електронної мережі 

Інтернет. 

14. Пряме перенесення норм і стандартів ЄС (особливо тих, що 

стосуються соціальних гарантій) у зв’язку з відсутністю належного 

економічного підґрунтя наразі є практично неможливим. Виходом у 

цьому випадку може послужити вибіркове запозичення окремих 

перспективних елементів правового регулювання праці, які поширені у 

провідних європейських країнах і можуть бути вільно запроваджені та 

діяти вже найближчим часом у трудоправовій системі України. Ці 

елементи охоплюють: (а) введення обов’язкової письмової форми 

трудового договору; (б) відмову від трудових книжок; (в) відхід від 

концепції «звільнення за статею» та надання ширшого спектра 

соціальних та економічних гарантій працівникові під час розірвання дії 

трудового договору з ініціативи роботодавця; (г) сприяння посиленню 

колективно-договірної регламентації праці на великих суб’єктах 

господарювання; (д) надання державою економічних пільг роботодавцям 

у разі створення ними додаткових робочих місць та ін. Зазначене не 

тільки поліпшить реалізацію трудових правовідносин в Україні, а й 

сприятиме формуванню проєвропейського світогляду в соціумі, що 

дозволить створити належне підґрунтя для подальшої реалізації 

політики інтеграції України до складу ЄС. 

15. Обрана країнами-членами ЄС стратегія боротьби з безробіттям 

шляхом поширення використання строкових трудових договорів (так 

званих тимчасових трудових правовідносин) на практиці не виправдала 

покладених на неї сподівань. Є сенс наголосити на подвійному характері 

тимчасової зайнятості. З одного боку, трудові договори, укладені на 

відповідний строк, дозволяють роботодавцеві швидко реагувати на 

коливання кон’юнктури ринку шляхом оперативної зміни чисельності 
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найманих працівників. У разі припинення строкового трудового 

договору витрати роботодавця є незрівнянно нижчими порівняно з 

випадком звільнення постійного працівника. Сьогодні, в умовах 

подолання світової кризи, подібна мобільність є вагомим аргументом на 

користь підвищення конкурентоспроможності і своєрідним засобом 

скорочення загального рівня безробіття. З іншого боку, 

працевлаштування за строковим трудовим договором або праця 

тривалістю неповний робочий час, які є чи не найпоширенішими 

сучасними формами нестандартної зайнятості у країнах ЄС, на практиці 

можуть призводити до фактичної залежності працівників від 

економічних інтересів роботодавців. 
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