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АНОТАЦІЯ 

Алієва С.Т. Соціальне забезпечення працівників-мігрантів в Україні та 

країнах ЄС. - Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук 

(доктора філософії) за спеціальністю 12.00.05 «Трудове право; право соціального 

забезпечення». - Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

Київ, 2019. 

Дисертаційне дослідження присвячене вивченню загальних теоретичних 

напрацювань, а також правового регулювання здійснення соціального 

забезпечення трудових мігрантів як в Україні, так і в країнах ЄС. У роботі 

висвітлено загальні теоретичні питання щодо виникнення та сутності трудової 

міграції, розуміння поняття трудового мігранта та його видів, а також вивчено 

особливості правового регулювання соціального забезпечення зазначеної категорії 

осіб як в Україні, так і в країнах Європи як згідно з національною правовою 

системою, так і відповідно до норм права ЄС та міждержавних дво- та 

багатосторонніх угод. Розкрито та вдосконалено категоріально-понятійний апарат, 

зокрема надано визначення таких понять: «трудовий мігрант», «трудова міграція», 

«соціальне забезпечення трудового мігранта», «форми правового захисту 

трудового мігранта», «заходи правового захисту трудового мігранта». 

Під трудовим мігрантом запропоновано розуміти фізичну право- та 

дієздатну особу, яка здійснює територіальне (міждержавне, тобто з перетином 

кордону, або внутрішнє, тобто без перетину кордону) переміщення з метою зміни 

умов свого проживання. Проте при визначенні дефініції поняття «трудовий 

мігрант» визначальною та основною ознакою виділено саме те, що ним 

здійснюється територіальне переміщення з метою тимчасової або постійної зміни 

місця роботи у контексті активної реалізації свого права на безпечні та гідні 

умови праці, що може також супроводжуватися і тимчасовою або постійною 

зміною місця проживання або політико-правового зв’язку з державою, зміною 

способу життя тощо.  
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Запропоновано класифікацію трудових мігрантів за такими критеріями: 

1) за віком: а) молодь; б) особи працездатного віку (від 35 років до пенсійного 

віку – доросле працездатне населення), в) особи пенсійного віку; 2) за вольовою 

складовою: а) особи, які мігрують добровільно, тобто для яких трудова міграція є 

результатом свідомого осмислення своїх дій та результатом вільного вибору, 

здійсненого на основі аналізу усіх політичних, соціальних, економічних, 

демографічних обставин у країні чи регіоні проживання, а також особистих 

факторів; б) працівники, для яких виїзд за кордон чи переїзд в інший регіон є 

вимушеним кроком. До цієї категорії належть політичні, етнічні, національні, 

культурні, расові, релігійні мігранти.  

Розкрито природу та історичні передумови зародження й розвитку явища 

трудової міграції населення в контексті аналізу її причин і умов виникнення, 

сутності і цілей. Відзначено, що трудова міграція є зумовленою взаємодією 

відповідних суспільно-політичних, економічних, культурно-історичних, 

демографічних, психологічних чинників цілісною системою руху осіб у 

територіальному (як внутрішньодержавному, так і закордонному) вимірі з метою 

досягнення соціально-економічних та демографічних цілей, а також сукупність 

суспільних відносин, які складаються з приводу наведених вище цілей. 

Узагальнено періодизацію міграційних процесів, у зв’язку з чим запропоновано 

виділяти сім історичних етапів виникнення та розвитку трудової міграції. 

Виділено наступні причини трудової міграції населення: політичні (спрямованість 

політики держави, сукупність засобів і методів здійснення влади, що відображає її 

характер та місце людини у системі суспільних відносин); економічні (сприятлива 

економічна ситуація в державі, розвиток промисловості, підприємництва, що 

спричиняє необхідність залучення нових людських ресурсів та, відповідно, притік 

трудових мігрантів, занепад економіки держави та неможливість 

працевлаштуватися, що зумовлює необхідність пошуку робочих місць за 

кордоном); демографічні (процеси природного відновлення поколінь: одруження, 

народження дітей, урбанізаційні процеси, демографічна структура населення 

тощо); соціальні (недостатній рівень соціального захисту та гарантій, що 
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надається державою своїм громадянам, які працевлаштовані на її території, 

недостатній рівень охорони праці та забезпечення відтворення робочого ресурсу. 

Протилежна ситуація в країні навпаки привабить потік трудових мігрантів); 

релігійні, культурні, етнічні, расові. За своєю природою вони є спеціальними, їх 

роль у виникненні трудової міграції полягає у тому, що наявність відповідних 

переслідувань, дискримінації та нетерпимості за ознакою віросповідання, 

світосприйняття, раси тощо також зумовить необхідність пошуку нового місця 

роботи та проживання особами, що зазнають таких переслідувань. 

Встановлено, що до виділення окремих видів соціального забезпечення 

трудових мігрантів в Україні слід підходити, беручи до уваги  сутність поняття 

соціального забезпечення трудового мігранта та ту обставину, що під час надання 

соціального забезпечення часто здійснюється поєднання різних його видів, а тому 

поділ заходів держави щодо соціального забезпечення працівника-мігранта на 

такі види є відносно умовним і здійснюється з метою систематизації та 

теоретичного узагальнення понятійного апарату. Найбільш доцільно виділити 

наступні види соціального забезпечення трудових мігрантів в Україні: пенсійне 

забезпечення; надання соціальних послуг; надання допомог; надання пільг чи 

переваг. 

У роботі також досліджується сучасний стан соціального забезпечення 

трудових мігрантів в Україні як у цілому, так і шляхом конкретизації видів 

соціального забезпечення, що надаються трудовим мігрантам, і заходів правового 

захисту, якими вони забезпечуються в Україні, проаналізовано окремі законодавчі 

акти, якими визначаються положення щодо соціального забезпечення трудового 

мігранта, та відзначено те, що в українському законодавстві і відповідних 

міжнародних угодах, які ратифіковані та є його частиною, закріплені прогресивні 

норми щодо соціального забезпечення працівників-мігрантів в Україні. Наведені 

норми прийняті з метою охоплення соціальним захистом усіх категорій 

працівників та недопущення дискримінації у реалізації соціальних прав осіб за 

ознакою громадянства чи територіальності.  
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Зазначається, зокрема, що соціальне забезпечення трудових мігрантів 

полягає в здійсненні державою сукупності заходів по наданню матеріальної 

допомоги трудовим мігрантам з метою подолання або зменшення дії соціальних 

ризиків, які вони понесли у зв’язку з переміщенням, а також інших соціальних 

ризиків, що носять загальнопоширений характер (об’єктивні життєві обставини, 

які призвели до скрутного становища і зумовили втрату засобів до існування). У 

дисертації визначено особливості соціального забезпечення трудових мігрантів у 

країнах ЄС, Центральної, Східної та Західної Європи по праву ЄС, міждержавних 

дво- і багатосторонніх угод, згідно з яким виділені загальні принципи, на яких 

базується здійснення наведеного соціального забезпечення. Підкреслено, що в 

подальшому питання щодо координації систем соціального забезпечення 

трудових мігрантів між країнами Західної Європи повинно вирішуватися шляхом 

укладення двосторонніх угод, норми яких сприятимуть чіткому та детальному 

виконанню положень багатосторонніх угод (конвенцій МОП, Європейської 

соціальної хартії, Європейської конвенції про правовий статус трудящих-

мігрантів тощо) у контексті реалізації принципу рівноправності усіх працівників 

незалежно від країни їхнього походження, а також принципу збереження набутих 

соціальних гарантій, недопущення дискримінації у соціальному забезпеченні 

працівника-мігранта у країні його працевлаштування у порівнянні з країною його 

походження, підсумування відповідних періодів страхового стажу, можливості 

продовження виплати призначених у державі походження соціальних виплат та 

допомог, у державі перебування трудового мігранта тощо. 

У контексті вивчення правового регулювання даної проблематики виділено 

основні недоліки соціального забезпечення трудових мігрантів та сформульовано 

власні пропозиції щодо удосконалення заходів щодо соціального забезпечення та 

правового захисту працівників-мігрантів. Надано пропозиції щодо підвищення 

якості заходів правового захисту трудових мігрантів в Україні, а саме: встановити 

право трудового мігранта на звернення до органів державної влади, місцевого 

самоврядування, підприємств, установ, організацій із офіційними заявами, 

скаргами та пропозиціями відповідно до Закону України «Про звернення 
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громадян»; надати право Уповноваженому Верховної Ради України з прав 

людини застосовувати відповідні санкції зобов’язального чи матеріального 

характеру у разі невиконання його вимог стосовно відновлення порушеного права 

трудового мігранта до відповідного суб’єкта, який порушив таке право, а також 

контролювати хід відновлення порушеного права; наділити консульські установи 

правомочністю щодо представництва трудового мігранта у судових та інших 

органах з метою захисту його порушених прав; розширити та уточнити коло осіб, 

які мають право на отримання безоплатної первинної та вторинної правової 

допомоги з питань захисту своїх порушених чи оспорюваних прав, надання 

роз’яснень та консультацій з правових питань, складення заяв, скарг та інших 

документів правового характеру, в тому числі і процесуальних, включивши до 

них трудових мігрантів, одночасно прийнявши зміни до положень усіх органів 

виконавчої влади та місцевого самоврядування, відповідно до яких віднести до 

кола їх повноважень надання первинної допомоги трудовим мігрантам. 

Ключові слова: трудова міграція, трудовий мігрант, соціальне забезпечення, 

правовий захист, форми правового захисту, заходи правового захисту, право ЄС, 

страховий стаж. 

 

ABSTRACT 

Aliyeva S.T. Social security for migrant workers in Ukraine and EU countries. 

Qualifying scientific work as a manuscript. 

Dissertation for obtaining the degree of the Candidate of Law in specialty 

12.00.05 “Social law; Social security law” Taras Schevchenko National University of 

Kyiv, 2019. 

The dissertation is devoted to the study of general theoretical developments, as 

well as to the study of legal regulation of the implementation of social security for labor 

migrants both in Ukraine and in the EU. In the thesis the author studies general 

theoretical questions about the origin and essence of labor migration, and understanding 

of the concept of a migrant worker and his types. Besides the peculiarities of the legal 

regulation of social security of the mentioned category, both in Ukraine and in 
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European countries are studied both in accordance with the national legal system and in 

accordance with the rules of EU law and interstate bilateral and multilateral agreements. 

The categorical-conceptual apparatus was discovered and improved, in particular the 

definition of such concepts as "labor migrant", "labor migration", "social security of a 

migrant worker", "forms of legal protection of a migrant worker", "measures of legal 

protection of a migrant worker" were provided. 

It is proposed to understand under the labor migrant the physical and legally 

capable person, which makes territorial (interstate, that is, with the crossing of the 

border, or internal, that is, without crossing the border) movement in order to change the 

conditions of his residence. However, the defining and main feature in determining the 

definition of the concept of "migrant worker", is the fact that it the person makes 

territorial movement with the aim of temporary or permanent change of place of work in 

the context of the realization of his right to safe and decent working conditions. This 

fact also may be accompanied by temporary or permanent change of place of residence 

or political-legal relationship with the state, change in lifestyle, etc. 

The classification of labor migrants according to the following criteria is 

proposed, such as: 1) by age: a) youth; b) persons of working age (from 35 years up to 

retirement age - adult working population); c) persons of retirement age; 2) by the 

volitional component: a) persons who migrates voluntarily, ie those, for whom labor 

migration is the result of deliberate comprehension of their actions and the result of free 

choice. The choice was made on the basis of an analysis of all political, social, 

economic, demographic circumstances in the country or region of residence, as well as 

personal factors; b) workers for whom traveling abroad or moving to another region is a 

compulsory step. This category includes political, ethnic, national, cultural, racial, 

religious migrants. 

The nature and historical background of the origin and development of the 

phenomenon of labor migration of the population in the context of analysis of its causes 

and conditions of origin, essence and goals are revealed. In the thesis it is noted that 

labor migration is the interaction of corresponding social and political, economic, 

cultural-historical, demographic and psychological factors. It is the integral system of 
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movement of persons in the territorial (both in-country and foreign) dimensions in order 

to achieve some social economic and demographic goals. Besides, it is a a set of social 

relations, which consist of the mentioned objectives.  

The periodization of migration processes is generalized in the dissertation. It is 

proposed to allocate seven historical stages of the emergence and development of labor 

migration in connection with this periodization. The following reasons of labor 

migration are highlighted as: political (the direction of the state policy, the number of 

means and methods of exercising power, reflecting its character and place of man in the 

system of social relations); economic (favorable economic situation in the state, 

development of industry, entrepreneurship, which causes the need to the attraction of 

new human resources and, accordingly, large number of labor migrants, the decline of 

the state's economy and the inability to find any work, which causes the need to search 

for jobs abroad); demographic (processes of natural restoration of generations: 

marriage, birth of children, urbanization processes, demographic structure of the 

population, etc.); social (insufficient level of social protection and guarantees provided 

by the state to its citizens, who are employed in its territory, insufficient level of labor 

protection and ensuring the reproduction of the working resource. On the contrary, the 

opposite situation in the country will attract the new flow of labor migrants. The 

existence of appropriate persecution, discrimination and intolerance on the basis of 

religion, worldview, race, etc., will also cause the need to search for a new place of 

work and residence by those who experience such persecution.  

Besides in the dissertation it is established that if we need to allocate certain types 

of social security for labor migrants in Ukraine we should take into account the essence 

of the concept of social security of a migrant worker. Also, we need to pay attention to 

the fact that during the provision of social security the combination of its various types 

is often carried out. Therefore the division of the state measures on social security of the 

migrant worker into such types is relatively conditional and is carried out with the aim 

of systematizing and theoretical generalization of the conceptual apparatus. It is most 

expedient to allocate the following types of social security for labor migrants in Ukraine 
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as: pension provision; provision of social services; assistance; granting some privileges 

or benefits. 

The thesis also studies the current state of social security for labor migrants in 

Ukraine as in general, as well as by specifying the types of social security provided to 

migrant workers and measures of legal protection. Also in the thesis separate legislative 

acts, which determine the provisions on the social security of a migrant worker are 

analyzed. It is noted that the Ukrainian legislation and corresponding international 

agreements, which are ratified and are part of this legislation, and some progressive 

norms concerning the social security of migrant workers in Ukraine are secured. The 

mentioned norms are adopted in order to reach the social protection of all categories of 

workers and prevent discrimination in the realization of social rights of persons on the 

basis of citizenship or territoriality. 

It is noted that the social security of labor migrants consists in the implementation 

by the state of a set of measures to provide material assistance to labor migrants. This 

kind of assistance is provided in order to overcome or reduce the social risks that they 

suffered due to displacement, as well as other social risks of a general nature (objective 

life circumstances that led to a difficult situation and resulted in loss of livelihood). The 

thesis defines the peculiarities of social security of labor migrants in the EU, Central, 

Eastern and Western Europe under the law of the EU, and other interstate bilateral and 

multilateral agreements, according to which the general principles are identified. And 

the implementation of the provided social security is based on these principles. It was 

emphasized that in the future the issue of coordinating social security systems for 

migrant workers between Western European countries should be resolved by signing 

bilateral agreements. The norms of these agreements will contribute to the precise and 

detailed implementation of the provisions of the multilateral agreements (ILO 

conventions, the European Social Charter, the European Convention on the Legal Status 

of Migrant Workers, etc.) in the context of the implementation of the principle of 

equality of all workers, regardless of their country of origin. Besides, it is necessary to 

pay attention the principle of preserving acquired social guarantees, the prevention of 

discrimination in the social security of the migrant worker in the country of his 
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employment in comparison with his country of origin, it is important to sum up the 

relevant periods of insurance, the possibility of continuing payment of social benefits 

and benefits granted in the State of origin, the country of residence of the migrant 

worker, etc. . 

The main shortcomings of the social security of labor migrants have been 

identified and the proposals on improving social security and legal protection of migrant 

workers have been formulated in the context of studying the legal regulation of this 

problem. 

The proposals on improving the quality of measures of legal protection of labor 

migrants in Ukraine were made, in particular: to establish the right of a migrant to apply 

to bodies of state power, local self-government, enterprises, institutions, organizations 

with official statements, complaints and proposals in accordance with the Law of 

Ukraine "On Citizens' Appeal"; to empower the Authorized Representative of 

Verkhovna Rada of Ukraine on human rights to apply appropriate sanctions of a binding 

or material nature in case of non-fulfillment of his requirements regarding the 

restoration of the violated right of the migrant worker to the relevant subject who 

violated such right, as well as control the course of restoration of violated law; to 

empower the consular authorities with necessary competence  to represent a migrant 

worker in judicial and other bodies in order to protect his violated rights; to expand and 

clarify the circle of persons who are entitled to free primary and secondary legal aid for 

the protection of their violated or disputed rights; providing explanations and 

consultations on legal issues, making statements, complaints and other legal documents, 

including procedural ones, including migrant workers, at the same time, by adopting 

amendments to the provisions of all executive authorities and local self-government 

bodies, according to which, the provision of primary assistance to migrant workers is a 

part of it. 

Key words: labor migration, labor migrant, social security, legal protection, forms of 

legal protection, measures of legal protection, EU law, insu 
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ВСТУП 

Актуальність теми дослідження. У зв’язку з розвитком та набиранням 

обертів потоками міжнародного та внутрішньодержавного переміщення робочої 

сили, що зумовлюється як закономірним розвитком економічних систем різних 

держав та потребою мігранта-робітника у пошуку найбільш вигідних умов праці і 

проживання, так й інтеграційними процесами між різноманітними економіками та 

ринками країн світу, в тому числі і в європейському регіоні, феномен трудової 

міграції населення посідає одне із перших місць серед об’єктів дослідження 

різних галузей наукового знання. Міграційні процеси як явище, що має відчутний 

вплив на економічну, соціальну, культурну, правову та інші суспільні складові 

будь-якої держави та міжнародної спільноти в цілому, вочевидь повинні бути 

одним із важливих напрямів впливу та регулювання державної політики. 

Державна політика у сфері трудової міграції населення покликана 

забезпечити упорядкування міграційних рухів населення, подолання їх 

негативних наслідків як для міжнародної спільноти, кожної країни в цілому, так і 

для кожного працівника-мігранта зокрема. В цьому контексті одним із важливих 

напрямів державної міграційної політики виступає здійснення соціального 

забезпечення трудових мігрантів, що покликане вирішити, насамперед, завдання 

щодо інтеграції трудового мігранта у суспільство та адаптації до правової системи 

держави працевлаштування, збереження соціальних прав трудового мігранта та 

можливості їхньої реалізації незалежно від місця проживання, захисту трудового 

мігранта від впливу можливих соціальних ризиків, відновлення соціального 

статусу та гідних умов життя трудового мігранта та його сім’ї у тому разі, коли 

він уже зазнав впливу соціальних ризиків та потрапив у складну життєву 

ситуацію. З огляду на розвиток інтеграційних процесів, зокрема у ЄС, міжнародна 

спільнота також вживає активних заходів стосовно удосконалення правового 

регулювання соціального забезпечення трудових мігрантів на рівні норм 

європейського права, міжнародних дво- та багатосторонніх договорів, чим 

визначає і відповідні стандарти у зазначеній сфері для національного 

законодавства України. 



 

 
16 

Таким чином, підсумовуючи зазначене, вкажемо, що соціальне 

забезпечення трудових мігрантів є одним із важливих та пріоритетних напрямків 

політики будь-якої держави. Актуальність дослідження соціального забезпечення 

трудових мігрантів в Україні та ЄС, розробка заходів щодо удосконалення 

соціального забезпечення трудових мігрантів та пошук шляхів вирішення й 

ефективного подолання тих труднощів, які виникають на шляху особи, котра 

здійснює територіальне переміщення з метою працевлаштування, безсумнівно, 

визначається поширеністю трудової міграції, зростанням її темпів та обсягів, а 

також удосконаленням форм і видів. Трудовий мігрант, безперечно, є особою, яка 

зазнає підвищеного впливу соціальних ризиків, адже пошук роботи за кордоном 

зумовлює необхідність адаптуватися до нового іноземного правопорядку, 

суспільства (оточення), що, в свою чергу, ускладнює підтримання належного 

соціального та утвердження правового статусу трудового мігранта. Наведене й 

зумовлює актуальність дисертаційного дослідження. 

Проблемні питання трудової міграції свого часу тією чи іншою мірою 

висвітлювалися різними авторами, які зробили вагомий внесок у їх дослідження. 

Слід відзначити праці таких вчених, як В.М. Андріїв, С.К. Бондирєва, 

С.Я. Вавженчук, Т.М. Вахонєва, В.С. Венедіктов, С.В. Венедіктов, В.В. Волинець, 

О.О. Гаврилова, О.А. Губська, Ю.М. Гришина, Т.А. Занфірова, М.І. Іншин, В.Л. 

Костюк, О.Л. Кучма, С.С. Лукаш, Н.О. Мельничук, О.В. Москаленко, О.М. 

Обушенко, Г.І. Старченков, О.В. Тищенко, Л.А. Солонська, І.І. Сєрова, 

Є.А.Тихонова, С.М. Прилипко, С.М. Черноус, В.І. Щербина, Ю.І. Римаренко, В.Б. 

Євтух, М.О. Шульга, А.М. Шлепаков, О.М. Ярошенко та ін. Проте на сьогодні 

варто відзначити відсутність єдиного комплексного дослідження соціального 

забезпечення трудових мігрантів, до кінця не розробленим залишається 

понятійно-категоріальний апарат стосовно зазначеного питання. 

Отже, нагальність дослідження нормативно-правового регулювання 

здійснення соціального забезпечення трудових мігрантів в Україні та країнах ЄС, 

уточнення понятійного апарату у даній сфері, а також розробка пропозицій щодо 
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подальшого вдосконалення зазначеного правового інституту призводять до 

необхідності здійснення даного дисертаційного дослідження. 

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

Дисертаційна робота виконана на кафедрі трудового права та права соціального 

забезпечення юридичного факультету Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка в рамках бюджетної теми «Теорія та практика адаптації 

законодавства України до законодавства ЄС» (№ 16БФ042-01), яка досліджується на 

юридичному факультеті Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка з 1 січня 2016 року по 31 грудня 2020 року. 

Дисертаційне дослідження спрямоване на виконання Стратегії сталого 

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

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

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

загальних зборів Національної академії правових наук України від 3 березня 2016 

року. 

Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційного дослідження полягає 

в тому, щоб на підставі системного аналізу теоретико-правових засад соціального 

забезпечення трудових мігрантів, а також науково-теоретичних розробок та 

практичного втілення даного питання визначити реальний стан правового 

регулювання соціального забезпечення трудових мігрантів в Україні та країнах 

ЄС, виявити його проблеми і недоліки, сформувати власні пропозиції щодо 

напрямків подальшого розвитку нормативно-правового регулювання даного 

правового інституту. 

Для досягнення зазначеної мети необхідно вирішити наступні 

дослідницькі завдань: 

– розкрити природу та дослідити історичні передумови виникнення трудової 

міграції населення, визначити відповідну періодизацію її розвитку; 

– надати визначення поняття «працівник-мігрант», дослідити його ознаки, а 

також виділити види працівників-мігрантів; 
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– проаналізувати сутність і значення соціального забезпечення трудових 

мігрантів; 

– охарактеризувати сучасний стан правового регулювання соціального 

забезпечення працівників-мігрантів; 

– здійснити визначення поняття «соціальне забезпечення трудових 

мігрантів», виокремити його види та проаналізувати, які саме види соціального 

забезпечення охоплюють працівників-мігрантів в Україні, навести їх особливості 

та виявити недоліки і шляхи подальшого удосконалення правового регулювання 

даного питання; 

– надати характеристику поняття «правовий захист трудових мігрантів», 

здійснити класифікацію його заходів та охарактеризувати специфіку правового 

захисту трудових мігрантів в Україні; 

– дослідити правове регулювання соціального забезпечення працівників-

мігрантів у законодавстві ЄС; 

– окресливши, які саме країни слід віднести до країн Центральної та Східної 

Європи, з’ясувати особливості здійснення у даному регіоні правового 

регулювання соціального забезпечення трудових мігрантів; 

– надавши коротку характеристику країн Західноєвропейського регіону, 

виділити характерні риси здійснення в його межах соціального забезпечення 

трудових мігрантів, систематизувати досліджені особливості. 

Об’єктом дослідження виступають суспільні відносини, що виникають у 

процесі здійснення соціального забезпечення трудових мігрантів в Україні та 

країнах ЄС. 

Предметом дослідження є соціальне забезпечення трудових мігрантів в 

Україні та країнах ЄС. 

Методи наукового дослідження. Для здійснення дисертаційного 

дослідження було застосовано систему методів наукового пізнання, зокрема 

дисертант керувався загальнонауковими методами (діалектичний, аналізу, 

синтезу, абстрагування, аналогії), приватними методами наукового пізнання, що 

застосовуються у галузях багатьох наук (порівняльний, кількісного й якісного 
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аналізу, моделювання), методами, розробленими окремими галузями наук 

(статистичний), а також спеціально-юридичними (формально-юридичний, 

порівняльно-правовий, системно-структурний). 

За допомогою застосування методів аналогії та порівняння можливим стало 

співставити поняття «форма правового захисту працівника-мігранта» та «заходи 

правового захисту працівника-мігранта» (підрозділ 2.3). Метод абстрагування та 

моделювання сприяв виділенню найважливіших сутнісних рис досліджуваних у 

праці понять та наданню їм визначення, а також виокремленню основних засад 

соціального забезпечення трудових мігрантів у країнах Центральної, Східної та 

Західної Європи (підрозділи 1.1, 1.2, 2.2, 3.1– 3.3). Застосування методу аналізу 

дало змогу в найбільш повній мірі дослідити правове регулювання здійснення 

соціального забезпечення трудових мігрантів в Україні та країнах ЄС шляхом 

аналізу кожної окремої його складової як частини цілого (підрозділи 2.2, 2.3, 3.1– 

3.3). Метод конкретизації було використано при вивченні видів соціального 

забезпечення трудових мігрантів в Україні та заходів їхнього правового захисту, 

формуванні власних пропозицій щодо удосконалення правового регулювання 

досліджуваного питання (підрозділи 2.2, 2.3). 

Застосовувалися також і спеціально-юридичні методи, зокрема формально-

юридичний та системно-структурний використано при розробці та вивченні 

термінологічного апарату даної роботи, а саме при визначенні поняття трудової 

міграції, працівника-мігранта, соціального забезпечення трудових мігрантів тощо 

(підрозділи 1.1, 1.2, 2.2), права ЄС та виділенні його сутнісних ознак (підрозділ 

3.1), а також при здійсненні аналізу стану нормативно-правового регулювання 

досліджуваного інституту (підрозділи 2.1, 1.3). Порівняльно-правовий метод 

дозволив більш чітко висвітлити дану проблематику шляхом порівняння норм 

соціального забезпечення, закріплених у різних міждержавних угодах, та 

виділення як спільних, так і відмінних рис (підрозділи 3.2, 3.3). Крім того, 

дисертантом застосовано й історичний метод у контексті вивчення трудової 

міграції та інших досліджуваних об’єктів у історичному зародженні та розвитку 

(підрозділи 1.1, 3.1– 3.3). 
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Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що дисертація є 

першим комплексним науковим дослідженням у науці соціального забезпечення 

теоретичних та практичних проблем правового регулювання соціального 

забезпечення працівників-мігрантів в Україні та країнах ЄС. У результаті 

проведеної роботи сформульовано нові наукові положення та висновки, які 

запропоновані здобувачем особисто. Основні з них такі: 

уперше: 

– запропоновано визначати природу трудової міграції населення як в 

міжнародному, так і у внутрішньодержавному контекстах шляхом розкриття та 

характеристики її інтегральних складових, до яких слід віднести: 1) причини 

трудової міграції (політичні, економічні, демографічні, соціальні, релігійні, 

культурні, етнічні, расові); 2) приводи до появи міграційних рухів населення 

(революції, війни, реформи, зміна суспільно-політичного ладу, зміни у 

законодавстві тощо); 3) зміст (сутність) трудової міграції (переміщення 

міждержавного або внутрішньодержавного характеру, які здійснюються 

працездатними особами з одночасним їх працевлаштуванням на новому місці 

перебування); 4) мету (призначення) міграційних рухів (покращення умов свого 

життя та життя своєї сім’ї, забезпечення гідного існування); 

– соціальне забезпечення трудових мігрантів в Україні визначено як один із 

проявів державної соціальної політики та варіант перерозподілу суспільного 

доходу, що полягає у здійсненні державою сукупності заходів щодо надання 

матеріальної допомоги трудовим мігрантам (особам, що здійснили транскордонне 

або внутрішнє територіальне переміщення з наміром працевлаштування) з метою 

подолання або зменшення дії соціальних ризиків, яких вони зазнали у зв’язку з 

таким переміщенням, а також інших соціальних ризиків, що носять 

загальнопоширений характер (об’єктивні життєві обставини, що призвели до 

скрутного становища та зумовили втрату засобів до існування); 

– надано визначення поняття «правове регулювання соціального 

забезпечення трудових мігрантів у праві ЄС»: «Правове регулювання соціального 

забезпечення трудових мігрантів у праві ЄС – це обумовлена об’єктивними 
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закономірностями інтеграційних процесів між суверенними європейськими 

державами сукупність правових норм, які визначають обов’язок Спільноти щодо 

гарантування основних соціальних прав працівників-мігрантів, засоби та 

механізми такого гарантування (матеріальне забезпечення у разі старості, 

хвороби, безробіття, інвалідності та настання інших соціальних ризиків, інші 

заходи, які зобов’язані вживати країни-члени Спільноти для захисту соціальних 

прав трудових мігрантів, тощо), а також сукупність правових актів (первинних та 

вторинних джерел права ЄС), якими закріплено наведені правові норми»; 

удосконалено: 

– класифікацію трудових мігрантів та запропоновано здійснювати її за 

наступними ознаками: 1) за віком: а) молодь (відповідно до Закону України «Про 

сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні» від 05.02.1993 

№ 2998-ХІІ молодь, молоді громадяни – громадяни України віком від 14 до 35 

років), б) особи працездатного віку від 35 років до пенсійного віку – доросле 

працездатне населення; 2) за вольовою складовою: а). особи, які мігрують 

добровільно, б) вимушені мігранти (політичні, етнічні, національні, культурні, 

расові, релігійні мігранти); 

– систематизацію заходів правового захисту трудових мігрантів в Україні, у 

зв’язку з чим виділено їх наступні групи: 1) превентивні – такі, що попереджують 

порушення права трудового мігранта (надання роз’яснень та консультацій з 

питань прав та свобод трудового мігранта, існуючого правопорядку в країні 

працевлаштування, утворення громадських організацій трудових мігрантів з 

питань захисту їхніх прав); 2) відновлювальні – такі, що спрямовані на 

відновлення порушеного права (відшкодування шкоди, завданої трудовому 

мігранту, зобов’язання відновити порушене право шляхом зобов’язання суб’єкта 

владних повноважень вчинити певні дії або утриматися від їх вчинення, 

звернення Уповноваженого Верховної Ради з прав людини до суб’єкта, що 

порушує право, з вимогою відновити становище, яке існувало, тощо); 3) каральні 

– такі, що застосовуються до суб’єкта, який порушив право (зобов’язання судом 

суб’єкта, що порушив право, понести додаткові обмеження майнового чи 
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зобов’язального характеру у зв’язку з відновленням порушеного права трудового 

мігранта); 

– розуміння поняття «право ЄС», яке визначено як окрему правову систему, 

що характеризується наступними ознаками: 1) дія її правових норм поширюється 

на визначену територію та окреслене коло суб’єктів; 2) має власну цілісну 

ієрархічну структуру джерел права, тобто складається з відповідних джерел 

права, які мають різну юридичну силу та регулюють різні правовідносини, 

поширюються на різних суб’єктів, проте перебувають у взаємозв’язку та 

взаємодії; 3) їй властива спрямованість на досягнення упорядкованості у 

відносинах щодо інтеграції держав ЄС, а також забезпечення кожному суб’єкту 

зазначених інтеграційних відносин захисту його інтересів та цілей; 4) виникла у 

результаті історичних, політичних та економічних інтеграційних процесів, 

зумовлена ними та функціонує поряд з економічною та політичною системою ЄС 

як окремий феномен; 

дістали подальшого розвитку: 

– розуміння поняття трудового мігранта, в рамках якого запропоновано 

виділяти наступні ознаки: 1) це фізична особа, тобто людина (громадянин, 

іноземець чи особа без громадянства) як учасник правових відносин; 2) володіє 

відповідною правосуб’єктністю, тобто є право- та дієздатним і може не лише мати 

передбачені законодавством права, а й своїми діями реалізовувати їх; 3) наявність 

політико-правового зв’язку між такою фізичною особою та відповідною 

державою не є обов’язковою; 4) це фізична особа, яка здійснює відповідне 

територіальне переміщення як у межах певної країни, так в міжнародному вимірі; 

5) територіальне переміщення мігранта здійснюється з метою тимчасової або 

постійної зміни місця проживання, роботи, способу життя; 6) наведена фізична 

особа може як вступати у офіційні трудові відносини з роботодавцями іншої 

країни, так і не оформляти своє працевлаштування чи місце проживання 

належним чином; 

– розуміння сутності поняття «захід правового захисту трудового 

мігранта», під яким запропоновано розуміти конкретну дію, що вживається 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BD
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трудовим мігрантом або відповідним спеціально уповноваженим на це органом 

державної влади чи органом місцевого самоврядування, чи іншим уповноваженим 

суб’єктом щодо усунення перешкод на шляху до здійснення суб’єктивного права 

або поновлення порушеного права; 

– розробки понятійного апарату щодо вивчення соціального захисту 

трудових мігрантів у праві ЄС, у результаті чого виділено такі правові режими 

соціального захисту трудових мігрантів у праві ЄС: 1) соціальний захист трудових 

мігрантів держав-членів ЄС: а) загальний (регулюється нормами первинного 

права ЄС – установчими договорами та принципами), б) спеціальний 

(регулюється нормами вторинного права ЄС – регламентами, директивами та 

рішеннями); 2) соціальний захист трудових мігрантів держав Європейської 

економічної зони (регулюється такими документами: Договором ЄС зі 

Швейцарією про вільне пересування осіб, Договором про Європейську 

економічну зону, Регламентом (ЄЕС) № 1408/71 і ухваленим на його виконання 

Регламентом (ЄЕС) № 574/72); 3) соціальний захист трудових мігрантів «третіх 

країн», тобто країн, які не є членами ЄС, а також Європейської економічної зони 

(регулюється відповідно до норм дво- чи тристоронніх угод, укладених між 

зазначеними країнами та ЄС, а також до деяких норм Регламенту Ради Європи 

(ЄС) № 859/2003 від 14 травня 2003 року, Директиви Ради 2003/86 від 22 вересня 

2003 року про право на сімейне возз’єднання тощо). 

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що 

положення, отримані в результаті проведеного в дисертації дослідження, можуть 

бути використані: 

а) у науково-дослідницькій роботі – для подальших загальних і спеціальних 

наукових досліджень правового регулювання соціального забезпечення трудових 

мігрантів в Україні та країнах ЄС; 

б) у правотворчості – у процесі розробки й удосконалення вітчизняного 

законодавства та імплементації норм міжнародного права, що регулюють 

відносини у сфері соціального забезпечення трудових мігрантів, при розробці 
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стратегій державного й суспільного розвитку, державних стандартів у сфері 

соціального забезпечення трудових мігрантів; 

в) у правозастосуванні – при безпосередньому наданні різноманітних видів 

соціального забезпечення працівникам-мігрантам, при здійсненні їхнього 

правового захисту різними органами державної влади, місцевого самоврядування, 

структурами громадянського суспільства, при наданні правових консультацій 

трудовим мігрантам щодо їхнього правового статусу тощо; 

г) у навчальному процесі – під час вивчення в юридичних освітніх закладах 

навчальної дисципліни «Право соціального забезпечення в Україні», підготовки 

робочих програм і планів, написання підручників, навчальних посібників, курсів 

лекцій, а також у науково-дослідницькій роботі студентів, слухачів і курсантів. 

Особистий внесок здобувача. Дисертація виконана здобувачем 

самостійно з використанням останніх досягнень теорії права, права соціального 

забезпечення і трудового права. Усі сформульовані в ній положення і висновки 

обґрунтовано на основі особистих досліджень автора. У дисертації ідеї та 

розробки належать автору. Усі публікації здійснені без співавторства. 

Апробація результатів дисертації. Підсумки розробки проблеми в цілому, 

окремі її аспекти, одержані узагальнення і висновки доповідалися дисертантом на 

засіданнях кафедри трудового права та права соціального забезпечення Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка, а також були оприлюднені в 

матеріалах міжнародних науково-практичних конференціях «Наукові дослідження 

сучасного законодавства України – прогрес юридичної науки ХХІ століття» (м. 

Київ, 25–26 червня 2015 року); «Теорія і практика розвитку правових інститутів» 

(м. Київ, 10–11 березня 2016 р.). 

Публікації. Основні результати дисертації, висновки та пропозиції 

знайшли відображення в п’яти статтях, опублікованих у наукових фахових 

виданнях України, двох статтях – у наукових виданнях іншої держави, а також 

у двох тезах доповідей і повідомлень на науково-практичних конференціях. 

Структура та обсяг дисертації зумовлені предметом дослідження, його 

метою й завданнями. Дисертація складається з анотації, вступу, трьох розділів, які 
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містять дев’ять підрозділів, висновків та списку використаних джерел. Загальний 

обсяг дисертації становить 245 сторінок, з яких основного тексту – 211 сторінок. 

Список використаних джерел складається із 212 найменувань і займає 20 

сторінок. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ПРАЦІВНИКІВ-МІГРАНТІВ 

 

1.1 Природа та історичні передумови виникнення трудової міграції 

населення 

 

Трудова міграція як елемент еволюції будь-яких суспільних відносин 

супроводжувала усі етапи розвитку державності та соціуму. Вона, як своєрідний 

суспільний феномен, завжди становила актуальний предмет дослідження багатьох 

галузей наук та вивчалася у призмі різних поглядів та спрямувань. Трудова 

міграція, зокрема, висвітлювалася як об’єкт досліджень політичної, економічної, 

соціальної науки, а також як об’єкт міжнародних відносин та, як наслідок, як 

інститут міжнародного права, що потребує вивчення та розроблення підходів у 

його правовому регулюванні.  

Міграція населення завжди є наслідком відповідних трансформаційних 

процесів у суспільстві чи державі. Тобто населення, наче лакмусовий папірець, 

під впливом змін у різних сферах державного чи суспільного життя починає 

здійснювати міграційні рухи та утворювати міграційні потоки. А зміни в нашій 

державі відбуваються постійно. Саме обсяг, напрямки та масштаби таких процесів 

певною мірою свідчать про стабільність або навпаки, нестабільність суспільного 

розвитку в країні [1, с. 165]. Проте, незважаючи на численні розробки, 

дослідження і множинність наукових поглядів та ідей у науковій думці, наразі все 

ж відсутній єдиний підхід до розуміння сутності та природи трудової міграції. 

Так, дослідник Г.І. Пуйо вважає, що у дослідженні міжнародної трудової 

міграції сформувались два протилежні підходи. Представники першого підходу 

вважають, що для пояснення феномена міжнародного руху робочої сили немає 

жодної потреби у формуванні додаткових теорій. Представники другого підходу 

наполягають на створенні спеціальних теорій міжнародної трудової міграції, 
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тобто створення єдиної синтетичної теорії, яка б стала інтегратором 

міждисциплінарних наукових досліджень міграційних процесів [2, с. 20].  

Основними тенденціями сучасної міжнародної міграції виступають: 

глобалізація міжнародної міграції; якісні зміни у світових міграційних потоках; 

визначальна роль економічної, насамперед, трудової міграції; значне зростання 

нелегальної міграції; збільшення масштабів та розширення географії вимушеної 

міграції; всезростаюча роль міжнародної міграції в демографічному розвитку 

розвинутих країн світу; фемінізація міжнародної міграції; подвійний характер 

міграційної політики на національному, міжнародному регіональному та 

світовому рівнях [3, с. 10]. Як і будь-який інший суспільний процес, вона 

належить до складних, сповнених суперечностей явищ, що зумовлює 

неможливість їхньої однозначної оцінки. Так, позитивний або негативний 

результат міграції часто залежить від масштабу та часового періоду, обраних для 

оцінки [4]. Г. Крігер, у свою чергу, зазначає, що міграційні теорії намагаються 

дати відповідь на три запитання: 1) Чому відбуваються міграції? 2) Чому мігранти 

перебувають у країні прийому? 3) Чому багато людей не роблять спроб мігрувати, 

навіть у супереч сприятливим для цього умовам? [5]. Із сказаного можна зробити 

висновок, що саме вирішення наведених вище питань надасть змогу заглибитися 

у сутність та природу міграції як суспільного явища. 

Аналізуючи наукові думки вчених щодо визначення природи трудової 

міграції, звертаємо увагу на їх не лише гармонійні та такі, що доповнюють один 

одного, підходи у трактуванні даного поняття, а часто і суперечливі за змістом 

теорії. 

С.К. Бондирєва та Д.В. Колесов виділяють наступні параметри міграції як 

суспільного явища: зміну особою координат свого місцезнаходження (тобто 

переміщення) (фактор мобільності); наміри особи покращити свій матеріальний і 

(або) соціальний стан (фактор потреби); намагання особи облаштуватися на 

новому місці і вважати його своєю «другою батьківщиною» (фактор стабільності) 

[6, с. 170]. 



 

 
28 

Д. Бертраму з цього приводу зауважує, що економічні та демографічні 

фактори, які відповідають за розгортання міграцій, виступають другорядними по 

відношенню до політичних, оскільки політичні, опосередковуючи економічний і 

демографічний розвиток суспільства, й визначають природу міграційних потоків, 

відповідно, є головними при поясненні явища трудової міграції. Головні 

положення даної теорії зводяться до наступного: по-перше, державна політика 

щодо регулювання міграцій робочої сили є визначальною для активізації 

міграційних процесів; по-друге, міжнародна трудова міграція завжди залежить від 

структури економіки конкретної держави та політичних подій, які в ній 

відбуваються; по-третє, окремі політичні сили можуть виступати ініціаторами 

формування міжнародного руху робочої сили, оскільки внаслідок його реалізації 

вони отримують певні вигоди [7, с. 98]. 

Таким чином, науковець виділяє таку важливу складову явища трудової 

міграції, як політичну. Погоджуємося з думкою автора про те, що політичні 

відносини, політичні сили, а також відповідна спрямованість політики держави 

значною мірою визначають економічну ситуацію в державі та суспільстві, 

впливають на її розвиток. Це, в свою чергу, породжує особливості демографічної 

ситуації, можливості кожної особи щодо забезпечення належного життєвого рівня 

для себе та сім’ї. Так, відповідно, формуються потреби у пошуку іншого джерела 

заробітку та працевлаштування, попиту на певні робочі якості та кваліфікацію як 

джерела трудової міграції. Проте вважаємо за необхідне зауважити, що не 

поділяємо думку автора щодо абсолютизації значення політичного фактора у 

визначенні природи та у розумінні трудової міграції, оскільки існують й інші 

чинники, що породжують дане явище, роль яких не слід нівелювати. 

Не можна оминути увагою таке напрацювання у сфері дослідження проблем 

міграції, як енциклопедичне видання, підготовлене під керівництвом і за 

редакцією Ю.І. Римаренка, «Міграційні процеси в сучасному світі: світовий, 

регіональний та національний виміри. Понятійний апарат, концептуальні підходи, 

теорія та практика» [8, с. 703]. У наведеній праці досить детально та ґрунтовно 

розроблено понятійно-категоріальний апарат щодо зазначеного предмета 
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дослідження. Міграція розглядається як складне явище, що має різноманітні 

прояви, які підлягають вивченню. Так, у названій роботі максимально 

багатоаспектно висвітлюється феномен міграції (вивчаються міжнародно-

правовий, психологічний, політологічний, соціологічний та інші її прояви).  

Представники інституціонального напряму економічної теорії 

(О.А. Грішнова, М.Д. Романюк) стверджують, що міграція обов’язково 

«регулюється державними органами й інституціями» [9, с. 35]. Цікавим, на нашу 

думку, є погляд Дж. Солт на проблему вивчення природи міграції. Він акцентує 

увагу на тому, що традиційне розуміння міжнародної міграції як взаємозв’язку 

між особою і родиною, що прагнуть виїхати за кордон для життя чи роботи, з 

одного боку, та уряду, котрий стоїть на захисті державних кордонів і займається 

питаннями набуття іноземцями громадянства, з іншого, втратило свою 

актуальність та пропонує розглядати міжнародну трудову міграцію як глобальний 

багаторівневий міжнародний бізнес, основні учасники якого – національні 

держави, транснаціональні корпорації (ТНК), власне мігранти та злочинні 

угруповання, які, переслідуючи власні інтереси, впливають на формування і 

активний розвиток усіх відомих міграційних потоків. Такий бізнес володіє 

значним бюджетом, маніпулює мільйонами робочих місць і людьми в усіх 

куточках світу й керується розгалуженою мережею державних та приватних 

інституцій, які використовують певні важелі впливу, обумовлюють світові 

процеси міграції робочої сили [10, с. 87].  

Наведена думка дослідника, на наш погляд, заслуговує на увагу та 

подальшу розробку. Проте ми вважаємо, що автор при визначенні сутності 

трудової міграції звертає увагу лише на один аспект досліджуваного явища – 

економічний, не враховуючи інших його складових, таких, як політична, правова, 

соціальна, історична, культурна тощо. У зв’язку з цим вважаємо за доцільне 

зауважити, що у запропонованому ракурсі поняття трудової міграції відображено 

односторонньо та, відповідно, автором не розкритий весь його зміст. 

Ще один знаний дослідник міграційних процесів С.Б. Чехович у своїй 

монографії висвітлив теоретичні питання засад регулювання міграційних процесів 
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у нашій державі, зазначивши, що завдяки своєму геополітичному розташуванню 

Україна знаходиться на перехресті міжнародних масових міграційних шляхів [11, 

с. 156]. В.А. Іонцев під поняттям «міграційний рух» розуміє сукупність усіх видів 

територіальних переміщень, які є наслідком взаємодії різноманітних факторів, 

котрі лежать в основі такого поняття як «міграційна система» [12, с. 251]. 

З позиції соціальної психології актуальними у сфері дослідження природи 

міграції є: специфіка протікання процесів адаптації індивіда до нових умов 

(пристосування психіки особистості до зовнішнього середовища, що якісно 

змінюється, змінилося чи суттєво різниться від того, в якому проживала перед 

цим людина); психологічні особливості зміни соціальних позицій та досягнення 

кар’єри; специфіка набуття нових особистісних якостей, нових поведінкових 

проявів; знання й урахування чинників психологічної сумісності на етапі вияву 

індивідуальних особливостей та інтеграції в новому суспільстві; особливості 

становлення та розвитку психологічної готовності до виконання нового типу 

діяльності й до спілкування в іносоціальному середовищі [13, с. 9]. 

Підтримуємо думку Е. Філдінга, який вважає, що «міграція – це ще одне 

«хаотичне поняття», яке вимагає, щоб його «розпакували», для того, щоб можна 

було розглянути кожну складову в її справжньому історичному і соціальному 

контекстах, і так, щоб в кожному з цих контекстів окремо можна було б досягти 

розуміння цього явища» [14, с. 230]. Психологи зазначають, що міграційні 

процеси впливають на поведінку особистості, примушують її пристосовуватися 

до нових обставин життя, відкривати в собі невідомі раніше можливості та 

здібності, які можуть проявитися як доволі швидко, так і мати затяжний характер, 

залежно від вміння адаптуватися до іноетнічного середовища, від конкретної 

ситуації, від індивідуальних особливостей людини [13, с. 11]. 

Цікавим є погляд вченого Б.М. Юськова, який зазначає, що існують виміри 

міжнародної трудової міграції: державний, ситуативно-політичний і глобальний. 

Для дослідження державного і глобального рівнів міжнародної міграції найбільш 

доречним є використання макромоделей, наприклад, коли мова йде про 

структурні політичні, правові, економічні умови, а вивчення міграцій на 
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ситуативно-політичному рівні повинно поєднувати як макрорівневі, так і мезо- і 

мікрорівневі моделі, коли досліджується вплив чинників на прийняття рішень 

окремими особами та їхніми сім’ями [15, с. 234]. 

Також у науковій думці існує і підхід, який виділяє економічну складову як 

визначальну причину виникнення трудової міграції. Як вагомий чинник розвитку 

національної економіки, що сприяє формуванню нових соціально-економічних 

форм робочої сили, адекватних нинішнім умовам, методів державного 

регулювання професійної та територіальної мобільності робочої сили, принципів 

функціонування робочої сили та вироблення соціально-економічної політики 

держави – міграція загалом та її різновид – трудова міграція досить інтенсивно 

досліджується вченими-економістами [16, с. 18]. Даної позиції дотримується й М. 

Вейнер, зауважуючи, що за такого підходу акцент зроблено на глобальній 

нерівності, економічних зв’язках між країнами-імпортерами і країнами-

експортерами трудових ресурсів, включаючи переміщення капіталу і технологій, 

зміні ролі транснаціональних компаній, а також структурних змінах на ринках 

праці, пов’язаних із змінами в міжнародному поділі праці [17, с. 32]. Проте, як 

уже зазначалося вище, вважаємо, що при дослідженні феномена трудової міграції 

не слід максимізувати та абсолютизувати роль одного із чинників, який зумовлює 

її виникнення та існування.  

Багато науковців присвятили свої праці дослідженню проблем здійснення 

державного управління міграційними рухами населення. Серед них, наприклад, 

Н.Р. Нижник «Державне управління в Україні: централізація і децентралізація» 

[18, с. 145]. Так, П. Качмарчик переконаний, що «… у контексті політичних 

концепцій елементом, який найвищою мірою демонструє структуру нерівності і 

обсяги міграційних потоків, є не стільки диференціація заробітної плати або 

доходів, скільки економічні й неекономічні можливості, і в цих умовах 

уможливлена через політику свобода міграційних переміщень. Ситуація не 

змінюється навіть з врахуванням повсюдно і повсякчасно проголошуваної ідеї 

глобалізації. Про особливість міграції в цьому контексті свідчить істотне 

протиріччя між майже необмеженою (не лише на рівні декларації) свободою 
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пересування товарів, капіталу та закритими кордону для трудових мігрантів 

(також значною мірою для емігрантів). Це часто підтверджується фактами, які 

засвідчують, що глобалізаційні процеси зовсім не означають втрату суверенітету 

або можливості впливати на реальність через національні держави. У багатьох 

площинах вони стануть основою формування глобального політичного порядку» 

[19]. 

При вивченні природи та сутності поняття трудової міграції беремо до 

уваги також і думку Ю.П. Гуменюка, котрий є автором монографії, яка 

складається з п’яти розділів, у яких обґрунтовано теоретико-методологічні 

аспекти формування міжнародного ринку праці, організаційно-економічний 

механізм функціонування системи міжнародної трудової міграції, а також 

запропоновано рекомендації щодо інституційного вдосконалення регулювання 

міждержавного переливу робочої сили. Перший розділ «Теоретичні та 

методологічні основи дослідження міжнародної трудової міграції» присвячено 

характеристиці теоретико-методологічних основ дослідження міжнародної 

трудової міграції із включенням новаторської компоненти впливу т.з. тектонічних 

зсувів світової економіки. В процесі розробки авторської методології міжнародної 

трудової міграції в понятійний обіг було введено термін міграційної лабільності, 

що володіє конкретизуючою ознакою мотивації [20, с. 517]. 

Цікавим, на наш погляд, є розуміння трудової міграції населення, викладене 

А.Р. Золбергом, який зауважує, що сучасний світ можна розглядати з двох сторін. 

З однієї сторони, він виступає як система, яку утворюють індивіди, що прагнуть 

максимізувати власний (індивідуальний) добробут різними способами прояву 

активності, серед яких – просторові переміщення. З іншої сторони, можна 

говорити про закрите суспільство, утворене державними інституціями, що 

ставлять за мету максимізувати не індивідуальний, а суспільний добробут. 

Зазвичай, такі правила проявляються в контролі в’їзду/виїзду людей. На практиці 

це означає, що міграційний процес створює і водночас виражає напругу між 

інтересами і прагненнями людей і суспільства, інтереси якого виражає держава 

[21, с. 18]. Таким чином, підсумовуючи окреслене вище, можна зробити висновок 
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про те, що трудова міграція є складним і багатогранним суспільно-політичним та 

демографічним явищем, дослідити природу і сутність якого можна, розглядаючи 

його у всіх зазначених вимірах та оцінюючи властиві йому риси у сукупності та 

інтеграції, виходячи з його передумов та причин. 

Так, опираючись на розглянуті думки авторів, приходимо до розуміння 

того, що трудова міграція – це зумовлена взаємодія відповідних суспільно-

політичних, економічних, культурно-історичних, демографічних, психологічних 

чинників цілісною системою руху осіб у територіальному (як 

внутрішньодержавному, так і закордонному) вимірі з метою досягнення 

соціально-економічних та демографічних цілей, а також сукупність суспільних 

відносин, які складаються з приводу наведених вище цілей. Вважаємо, що 

трудова міграція як сукупність суспільних відносин потребує відповідного 

нормативно-правового регулювання. З цього погляду її можна розглядати як 

специфічний правовий інститут, що регулює наведені суспільні відносини. 

Окресливши теоретичні підходи до розуміння природи трудової міграції 

населення, вважаємо, що для більш чіткого та повного розуміння зазначеної 

проблеми необхідно також дослідити історичні передумови її виникнення, а 

також історичне підґрунтя її подальшого розвитку. 

Так, С.В. Фомишин зазначає, що інтернаціоналізація виробництва, 

посилення взаємної залежності національних економік об’єктивно обумовили 

зростання міграції робочої сили як товару. Саме це підштовхнуло держави до 

активного співробітництва (універсального та регіонального, двостороннього та 

багатостороннього) і створення спеціалізованих міжнародних інституцій, 

результатом чого стало формування цілої системи міжнародно-правових 

принципів і норм, які регулюють питання міжнародної міграції [22, с. 231]. 

Досліджуючи історичні передумови трудової міграції у макровимірі, тобто 

на світовому рівні, зазначимо, що поштовхом до міграції став, насамперед, 

науково-технічний прогрес, поглиблення співпраці між економіками різних країн 

та залучення іноземних інвестицій, а також на виникнення трудової міграції 
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населення впливають зміни в державному ладі тих чи інших країн, революції, 

війни, внутрішні суспільно-політичні чи міжнаціональні конфлікти. 

Так, Крупка Л.С. у своєму дослідженні виділяє три етапи міжнародної 

міграції робочої сили: 

перший етап – розпочався з кінця ІV століття. Поштовхом до його розвитку 

стали великі географічні відкриття, а також розвиток економіки. Зокрема, на 

думку автора, цей етап характеризується двома напрямами руху трудових 

мігрантів. Один із напрямків спрямовувався з Африки до Північної та Південної 

Америки і Вест-Індії, а інший – з Європи до недавно відкритих країн [23, с. 154]. 

З.М. Черніловський зазначає, що в історичному плані сучасні держави, наприклад 

США, Канада, Австралія, виникли завдяки міграційним процесам, у тому числі й 

трудової міграції, але найбільшого розмаху та фактично міжнародного 

(всесвітнього) характеру вона набула тільки в останні два століття унаслідок 

науково-технічного прогресу, особливо засобів пересування [24, с. 325]. 

Основними імпортерами трудової сили в рамках першого етапу міграції були 

колонії розвинених на той час європейських країн, зокрема Франції, 

Великобританії та Іспанії, а згодом і новостворених США. Дослідник називає 

зазначений етап, що тривав з кінця ІV століття приблизно до 60-х років ХІХ 

століття, етапом «старої» міграції;  

другий етап – період з 60-х років ХІХ століття до початку Другої світової 

війни. Наведений етап ознаменований низкою суспільно-політичних змін у 

країнах Європи, зокрема об’єднанням Німеччини, Італії, відміною кріпосного 

права та громадянськими війнами. Характерною ознакою трудових мігрантів цієї 

епохи була їхня національна приналежність. Наприклад, з новоутвореної Австро-

Угорської імперії виїжджали, в основному, чехи, словаки, серби та хорвати, а з 

Російської імперії – українці, євреї, поляки тощо;  

третій етап – новітній – період після закінчення Другої світової війни. Він 

характеризується посиленням економічних та політичних позицій у світі США та 

ряду держав Європи, що і стають основними імпортерами робочої сили. 

Основною причиною міграції є економічна привабливість наведених вище країн, 
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високий рівень оплати праці та стабільність економіки. Проте, попри 

привабливість постійної роботи за кордоном, актуальною для трудових мігрантів 

також є сезонна робота [23, с. 153]. Також вважаємо за необхідне додати, що саме 

у новітній період історії трудової міграції виникає явище інтелектуальної міграції 

населення. Тобто, не дивлячись на те, що в усі історичні періоди руху робочої 

сили основними у її структурі були особи, зайняті у простій некваліфікованій 

праці, з виникненням новітньої хвилі трудової міграції актуальнішим стає та все 

більших обсягів набуває рух високоосвіченого населення та його 

працевлаштування у країнах, які забезпечують найбільш вигідні економічні та 

соціальні умови для реалізації розумового, наукового та ідейного потенціалу 

висококваліфікованих кадрів. 

На відміну від наведеної вище періодизації, О.В. Поліщук запропонувала 

виділяти два періоди розвитку міжнародних трудових міграційних процесів, у 

межах яких автор виокремлює шість етапів. Дослідник, зокрема, вважає за 

необхідне здійснювати наступну періодизацію міжнародних міграційних рухів. 

Перший період – «Становлення» (з  ІV тис. до н.е. по 1919 р.) – 

поділяється на чотири етапи – це період зародження і формування передумов і 

зачатків елементів правового регулювання трудових та міграційних відносин та 

процесів. У його рамках О.В. Поліщук виокремлює наступні етапи: І етап – 

Рабовласницький або Етап Стародавнього світу – ІV тис. до н.е. – V ст. (476 р.) – 

характеризується тривалими війнами, що зумовили захоплення рабів, Великим 

переселенням народів, примусовим характером міграції; ІІ етап – Феодальний або 

Середньовічний – VI ст. – межа XV–XVI ст.ст. – характеризується Великим 

переселенням народів у IV–VI ст.ст. та різким зменшенням міграції в VII–XI ст.ст. 

Найбільш поширеними формами існування трудової міграції цього періоду була 

військова, розвинутим був ринок ратної (найманої) праці, особливо після 

Хрестових походів у період Високого Середньовіччя. Військове найманство 

тривало до кінця XVIII ст.; ІІІ етап – Етап Раннього нового часу – XVI ст. – 1815 

р. – знаменується початком епохи Великих відкриттів., характеризується 

інтенсивними колоніальними захопленнями (Нідерландів та Франції) і 
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формуванням найбільших колоніальних імперій (Португальської, Іспанської, 

Британської); ІV етап – Етап визрівання – 1815-1919 рр. – зароджується ідея про 

створення Міжнародної організації праці. Тими подіями, що мали вплив на 

розвиток трудової міграції у межах даного етапу, були громадянська війна та 

заборона рабства у США, селянська реформа у Росії, об’єднання великих 

європейських країн (Німеччина, Італії). На кінець ХІХ – початок ХХ ст. особливо 

помітною стала поява нового міграційного потоку – «з колонії в метрополію», на 

противагу попередньому «з метрополії до колонії». 

Другий період – «Сучасний» (1919 р. – дотепер) – складається з двох 

етапів – це початок універсального міжнародно-правового регулювання 

міграційно-трудових процесів. І етап - «Епоха Ліги Націй» – 1919-1939 рр. – 

початок універсального міжнародно-правового регулювання міграційно-трудових 

процесів у рамках Ліги Націй. ІІ етап – (1944 р. – дотепер) – так звана «Епоха 

ООН» – на світовій арені з’являється нова міжнародна міждержавна організація – 

ООН, яка справила вплив на регулювання міграційних процесів у світі [25, с. 49]. 

Починається новий етап у міжнародно-правовому регулюванні трудової 

міграції населення, що пов’язаний з прийняттям відповідних міжнародних 

конвенцій та угод, якими встановлено універсальний та уніфікований підхід до 

міжнародного регулювання трудової міграції. 

На нашу думку, при вивченні історичних аспектів зародження та розвитку 

трудової міграції на міжнародному рівні доцільно погодитися з позицією О.В. 

Поліщук щодо здійснення періодизації історичних етапів. Проте, разом з тим, 

актуальним є у рамках другого «Сучасного» періоду розвитку міжнародної 

трудової міграції також виділити етап розвитку та зміцнення інтеграційних 

процесів у окремих регіонах світу, зокрема етап розвитку євроінтеграції. Так, з 

1950 року, а саме реалізація «плану Шумана» щодо утворення спільного ринку 

вугільної і сталеливарної продукції між ФРН, Францією та іншими 

західноєвропейськими країнами ознаменувала активізацію євроінтеграційних 

процесів, що у 1992 році призвели до підписання Договору про Європейський 

Союз [26]. Поява зазначеного західноєвропейського інтеграційного утворення 
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справила значний вплив на розвиток трудової міграції між країнами-членами ЄС, 

адже рух робочої сили значною мірою був спрощений внаслідок прийняття цілої 

низки міжнародно-правових документів у рамках зазначеного міждержавного 

утворення. Крім того, зазначений етап є якісно новим у розвитку міжнародної 

трудової міграції, оскільки як відповідно до установчих договорів, так і в 

подальшому у своєму так званому «вторинному» праві ЄС закріпив 

основоположні норми щодо вільного руху робочої сили, рівності прав працівників 

незалежно від країни походження, а також особливі гарантії щодо соціального 

забезпечення останніх, чим вивів правове регулювання міграційних процесів у 

європейському регіоні на якісно новий рівень. 

Таким чином, окресливши основні історичні етапи виникнення та розвитку 

трудової міграції населення, а також її першопричини на міжнародному рівні, 

можна підсумувати те, що в усі періоди розвитку людського суспільства 

основними рушійними силами міграції осіб були суспільно-політичні та 

соціально-економічні чинники. 

Зміна у суспільно-політичному ладі держав, науково-технічний прогрес 

викликали створення різниці у потенційній можливості реалізації людиною свого 

права на працю та отримання відповідних соціальних гарантій. Так, у державах, у 

яких встановлювався демократичний лад та на зміну старим приходили нові, 

прогресивні форми організації виробничого процесу та відповідні гарантії для 

працівників, виникали сприятливіші умови для праці, що зумовлювало значний 

приплив робочої сили. На виникнення трудової міграції також впливала і 

наявність національної чи етнічної ворожнечі, що спричиняла відтік осіб певної 

національності до інших країн у пошуках заробітку. 

Проте зауважимо, що окремі прояви трудової міграції населення не 

залежали від волі мігрантів, їх можна окреслити примусовою міграцією. Ці 

спостереження, зокрема, відносяться до першого етапу трудової міграції. А саме 

до переміщення робочої сили на території завойованих колоній, а також 

переміщення робітників між частинами колоній у вигляді робочої сили. 
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У контексті виділення основних причин, що зумовили виникнення та 

розвиток міжнародної трудової міграції, доцільно звернути увагу на думку 

С.Ф. Гуцу, який виділяє наступні причини:  

а) з боку країн-донорів: велика густота населення, що може пояснюватись, 

зокрема, демографічним бумом у деяких країнах (наприклад в Індії, Китаї, 

Нігерії); масове безробіття, зумовлене науково-технічним прогресом (є фактором 

створення техніки, що потребує менше обслуговуючого персоналу), закриттям 

добувних галузей внаслідок вичерпності природних ресурсів, недостатньо 

виваженою соціальною політикою деяких держав, змінами потреби в тій чи іншій 

продукції, на якій спеціалізується країна. Найбільші проблеми з безробіттям 

виникають у густонаселених peгіонах світу і в малорозвинених країнах, що 

нерідко збігається. Густонаселеними вважаються в основному Південна і 

Південно-Східна Азія, Північна і Центральна Африка, північна частина 

Латинської Америки. Водночас у деяких розвинених країнах настає насиченість 

економіки «білими комірцями», а тому вони стають безробітними; низький 

життєвий рівень і порівняно низька заробітна плата. Водночас у розвинених 

країнах залишається все менше бажаючих виконувати важку малокваліфіковану 

«чорну роботу», а тому з’являються вільні місця для її виконання; виробнича 

необхідність (для спеціалістів, які працюють у країнах, то розвиваються);  

б) з боку країн-реципієнтів: потреба в додатковій висококваліфікованій 

робочій силі. У деяких розвинених країнах збільшується потреба в освічених 

висококваліфікованих працівниках, які можуть працювати, наприклад, зі 

складною електронною технікою. При цьому, відповідно, збільшується кількість 

людей, потреба в професії яких спадає; потреба в додатковій дешевій (для 

малокваліфікованої роботи) і мобільній робочій силі, зокрема завдяки розвитку 

сфери послуг, що сприяє створенню додаткових робочих місць; порівняно висока 

заробітна плата [1, с. 165]. 

Проаналізувавши історичні етапи розвитку трудових міграційних процесів 

на міжнародному рівні, а також виділивши їх основні причини, варто звернутися 

також до історичних аспектів зародження та розвитку трудової міграції в Україні. 
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При вивченні даного питання слід зазначити, що міграція робочої сили є, 

насамперед, індикатором реакції населення на зміни в економічному, 

політичному, соціальному житті суспільства. 

«Розпад Радянського Союзу став однією з причин інтенсифікації 

міграційних рухів у світі. Становлення пострадянських республік як самостійних 

суб’єктів міжнародних відносин сприяло, зокрема, їхньому залученню до 

міжнародних міграційних процесів. Для України різнопланові міграційні рухи не 

є зовсім новим явищем, оскільки лише протягом минулого століття українці і 

добровільно, і примусово переселялися в різні частини світу. Проте сучасні 

міграційні процеси мають свої особливості та складнощі» [27, с. 14]. 

Кудлак В.Я. вважає, що, безумовно, нашу країну можна віднести до 

характерних представників «країн виїзду», тобто країн, у яких еміграційні 

процеси значно перевищують потоки іммігрантів. За часів новітньої історії своєї 

державності Україна утвердилась як одна з найбільших країн-експортерів робочої 

сили в Європі. Така ситуація є доволі характерною для нашої країни, якщо 

розглядати дане питання в історичному розрізі [28, с. 55]. 

А.Ю. Бабенко виділяє такі етапи трудової міграції з України: перший етап – 

до 1990 року – з України емігрували в основному представники інтелектуальної 

та культурної еліти – вчені, музиканти, художники тощо; другий етап – 1990-1993 

роки – характеризується відтоком професіоналів з вищою освітою, який був дуже 

чисельним; третій етап – розпочався після 1994 року. У цей період з України 

почали також емігрувати і представники інших, менш кваліфікованих груп 

працівників – будівельників, водіїв, слюсарів, поварів та різноробочих [29]. 

На противагу наведеному вище підходу, В.Я. Кудлак висловлює думку, що 

в Україні існувало чотири хвилі міграції: перша хвиля еміграції розпочалась 

наприкінці ХІХ ст. та тривала до початку Першої світової війни. Це трудова 

міграція населення в основному з Галицьких земель України до США, Канади, 

Австралії, Аргентини тощо. Основними причинами еміграції були економічні 

(аграрна перенаселеність), в меншій мірі спонукальними мотивами були соціальні 

і політичні чинники, зокрема національний гніт з боку Австро-Угорської та 
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Російської імперії; друга хвиля означена періодом між Першою та Другою 

світовими війнами. В даному випадку на зміну суто економічним мотивам 

приходять політичні причини, основну масу емігрантів складали політичні 

опоненти радянської влади, що активно протистояли її поширенню на території 

України, а також «класові вороги»: великі землевласники, підприємці, 

аристократи, духовенство. Основні потоки емігрантів були спрямовані до Польщі, 

Австрії, Румунії, Німеччини, Франції, США і Канади; третя хвиля української 

еміграції, що розпочалась наприкінці Другої світової війни. Основою зазначеної 

хвилі стали також політичні мотиви. Основну масу емігрантів складали 

військовополонені, в’язні концтаборів, робітники, що насильно вивозились на 

роботи до Німеччини. Виїжджали до Канади, США, Великобританії, Аргентини, 

Франції тощо; четверта хвиля еміграції, нарівні із першою, мала в своїй основі 

економічні причини і характеризується рисами, притаманними саме трудовій 

міграції, тобто основна мета виїзду – пошук роботи за кордоном. Вона 

розпочалась у 90-х рр. ХХ ст. і триває фактично до сьогоднішнього дня [28, с. 56]. 

Наведений підхід більш всебічно та поглиблено підходить до розуміння 

історичного розрізу формування та розвитку міграційних процесів в Українській 

державі. Автор досліджує глибинні історичні корені та першопричини відтоку 

української робочої сили за кордон, вивчає необхідність виникнення міграції як 

суспільного явища на теренах сучасної України.  

Як бачимо, що серед історичних причин та передумов міграційного руху в 

Україні можна виділити такі, які притаманні та є причиною виникнення 

міжнародного міграційного руху, а саме: економічні (потреба у забезпеченні 

гідного рівня життя), зміна суспільно-політичного ладу, революції та війни. Проте 

серед причин вбачається і характерна для України причина виникнення міграції – 

національна приналежність та необхідність захисту і виявлення своєї 

національної ідентичності, що у відповідні історичні періоди переслідувалося та 

зумовлювало необхідність пошуку сприятливих умов за кордоном. 

Найскладнішою виявилась проблема трудової міграції, коли через 

економічну скруту нашу державу тимчасово або назавжди залишила велика 
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кількість працездатного населення. Справжні її розміри не відомі, у різних 

дослідників цифра коливається від 2 до 7 мільйонів [30, с. 97]. Деякі фахівці 

говорять про четверту у вітчизняній історії хвилю масового виїзду різних 

категорій населення за кордон. 

Крім того, слушним є те, що Україна зазнає як виїзду своїх громадян за 

кордон, тобто зовнішню міграцію – еміграцію, так і в’їзду громадян з інших країн. 

Міграція зумовлена економічними або політичними причинами, рідше 

релігійними чи родинними міркуваннями [8, с. 123]. 

Спираючись на наведене, доцільно також проаналізувати етапи міграції 

робочої сили до України. Так, Бабенко А.Ю. виділяє чотири хвилі міграції 

робочої сили до України. На думку автора, першу хвилю складають громадяни, 

які з різних причин були депортовані з України, але хочуть повернутися і набути 

громадянства; до другої категорії належать вимушені переселенці з тих країн, на 

території яких проходять військові дії та трапляються катастрофи; до третьої 

категорії належать саме нелегальні мігранти на Захід. Зважаючи на своє 

географічне положення, Україна стає так званою «транзитною країною». Її 

використовують для нелегального транзиту мігрантів, наркотиків, зброї. Четверту 

міграційну хвилю складають бізнесмени, торговці з різних країн, а також особи, 

що в’їжджають до України з метою працевлаштування [29]. 

Підсумовуючи вищезазначене, слід зауважити, що трудова міграція як 

суспільний феномен, а також суспільний інститут, який виступає об’єктом 

вивчення багатьох наук, є закономірним продуктом розвитку проаналізованих 

історичних подій та, відповідно, зумовлених цими подіями суспільних процесів. 

Своїми коренями явище трудової міграції у міжнародному масштабі сягає ще 

часів Стародавнього світу. Поступово еволюціонуючи, зазначений суспільний 

інститут переходить від примусової трудової міграції, в основу якої покладено 

переміщення поневоленої робочої сили, захоплення нових земель, до добровільної 

трудової міграції, в основі якої – прагнення людини до забезпечення собі гідного 

існування та кращих умов життя шляхом пошуку найбільш оптимального місця 
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працевлаштування, максимальної реалізації усіх здобутих знань та навичок, 

творчого та наукового потенціалу за належну плату. 

Визначити ж природу трудової міграції населення як в міжнародному, так і 

у внутрішньодержавному контекстах, на нашу думку, можливо шляхом розкриття 

та характеристики її інтегральних складових, до яких пропонуємо віднести: 

1) причини трудової міграції; 2) приводи до появи міграційних рухів населення; 

3) зміст (сутність) трудової міграції; 4) мету (призначення) міграційних рухів [31, 

с. 90]. Так, з огляду на запропоновані думки вчених, пен 

Приводами до трудової міграції населення є конкретні поштовхи до появи 

безпосередніх міграційних потоків. До таких приводів, аналізуючи історичні 

етапи розвитку трудової міграції, можемо віднести наступні: революції, війни, 

реформи, зміну суспільно-політичного чи економічного ладу, утворення нових 

держав чи розпад старих, внесення змін до законодавства тощо. 

Розкриваючи зміст трудової міграції як інтегрального елементу природи 

трудової міграції населення, слід зазначити, що він полягає у здійсненні 

переміщення міждержавного або внутрішньодержавного характеру 

працездатними особами з одночасним їх працевлаштуванням на новому місці 

перебування. 

Останньою складовою, що характеризує природу трудової міграції 

населення, є її мета. Зазначимо, що у історичному контексті вона 

видозмінювалася. На даний час метою трудової міграції є покращення умов свого 

життя та життя своєї сім’ї, забезпечення гідного існування, належного рівня 

соціальної захищеності та матеріальної спроможності, а також реалізації своїх 

потенціальних можливостей, здобутих знань та навичок. 

 

1.2  Поняття та види працівників-мігрантів 

 

Глобалізаційні процеси у суспільстві породили чимало взаємозалежних 

проблем, серед яких великомасштабна міграція населення. Масштаби цього 

процесу можуть впливати на роль міжнародно-правових норм у галузі праці і, 
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отже, вимагають тісного міжнародного співробітництва. Якщо раніше міграція 

була наслідком військових і колоніальних переселень, то з розвитком ринкової 

економіки виникла потреба у переміщеннях людей, позбавлених засобів 

виробництва. Міжнародна міграція населення, професійна мобільність, що 

зростає, застосування праці з іноземною участю породили такі поняття, як 

«міжнародна праця», «міждержавне переміщення населення», «експорт і імпорт 

робочої сили», «трудова міграція», «гості-робітники», «працівники-іноземці», 

«трудівник-мігрант». Трудова міграція належить до одного з видів міжнародної 

міграції населення і характеризується переміщенням робочої сили на тимчасову 

роботу з наступним поверненням на батьківщину [32, с. 283]. 

Так, В.В. Шейбут зазначає, що чинне законодавство не передбачає 

використання таких дефініцій, як «мігрант», «міграційний процесс». Разом з тим, 

якщо б теорією був розроблений достатньо чітко понятійний апарат, можливим 

було б використання відповідних надбань при формулюванні правової норми [33, 

с. 47]. Погоджуючись з наведеною думкою автора, вважаємо за необхідне додати, 

що, незважаючи на численні дослідження феномена трудової міграції, єдиного 

підходу до розуміння поняття «мігрант» не напрацьовано. Тому, опираючись на 

міркування та розробки науковців, у нашому дослідженні з’ясуємо сутність 

поняття «мігрант». 

Так, С.Б. Чехович зауважує, що мігрант (лат. migrans, migrantis – 

переселенець; той, хто переселяється) – це людина, що свідомо та з власної волі 

перетинає державні або адміністративно-територіальні кордони з метою зміни 

місця проживання або без такої зміни. При цьому він може бути за типовою 

ознакою внутрішнім і зовнішнім (міжнародним); за правовою – законним та 

незаконним; за видовою – постійним і зворотним; за характерною – політичним, 

трудовим або пов’язаним із зміною екологічного середовища тощо. Такий поділ є 

умовним, оскільки мігрант може переходити з однієї категорії до іншої, а отже, 

можлива зміна його правового статусу, який визначається як внутрішнім 

законодавством, так і міжнародним правом [34, с.150]. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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Розуміння сутності та генези поняття «мігрант» нерозривно пов’язане із 

аналізом активної реалізації кожною людиною свого права на працю. Право на 

працю – одне з основних прав людини. Уперше це право було проголошене у 

Загальній декларації прав людини. Ст. 23 Декларації проголошує, що кожна 

людина має право на працю, на вільний вибір роботи, на справедливі і сприятливі 

умови праці й на захист від безробіття. У Міжнародному пакті про економічні, 

соціальні й культурні права зазначається, що право на працю – це право кожної 

людини на отримання можливостей заробляти собі на життя працею, яку вона 

вільно обирає або на яку вільно погоджується [35]. Виходячи з аналізу цієї норми, 

кожен має право вільно вибирати роботу чи вид діяльності, а також, відповідно, і 

працедавця. Із пропонованої статті також можемо зробити висновок, що особа 

володіє свободою у виборі не тільки виду діяльності чи роботи, а й місця чи 

країни, у якій вона працюватиме та зможе забезпечити належний рівень життя для 

себе та своєї сім’ї, де для неї створені належні та безпечні умови праці, де вона 

зможе захистити свої соціальні та економічні права. Таким чином, ідея свободи у 

реалізації права на працю є визначальною у формулюванні поняття «мігрант». 

Увагу привертає думка А. Ейде, який зазначає про наявність основної 

дихотомії у питанні про права, зокрема мігрантів: «Усі, хто охоплений 

визначенням, мають однакові права, а хто не охоплений – цих прав не має». 

Таким чином, можливими постають кілька підходів щодо дослідження 

понятійного апарату: по-перше, виокремлення понять щодо осіб, які пересікають 

державний кордон, а також щодо осіб, які здійснюють переміщення у межах 

державного кордону окремої країни; по-друге, збереження існуючого змісту 

поняття «мігрант» і формулювання поняття «нелегальний мігрант». Аналіз 

існуючих теоретичних положень щодо дослідження поняття «мігрант» показує 

наявність другого підходу, тобто поняття «мігрант» слід розуміти стосовно усіх 

осіб, які здійснюють будь-які переміщення: і через державний кордон, і через 

адміністративно-територіальні кордони з метою тимчасової або постійної зміни 

місця проживання, роботи, способу життя [36, с. 161]. 
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На даний час існує Конвенція № 97 Міжнародної організації праці про 

трудящих-мігрантів (переглянута 1949 року) від 01 липня 1949 року [37]. 

Доцільно наголосити, що нормативне визначення поняття «трудящий-мігрант» на 

міжнародно-правовому рівні вперше було закріплене саме в цій Конвенції. 

Трудящим-мігрантом є особа, що мігрує з однієї країни в іншу з наміром 

одержати роботу. 

Енциклопедія міграційних процесів у сучасному світі трактує міграцію 

трудових ресурсів як «переміщення кваліфікованої робочої сили та працездатного 

населення в національному або міждержавному просторі, внаслідок якого 

відбувається відплив чи приплив тих кадрів, що забезпечують своєю діяльністю 

галузі виробництва, культури, науки, техніки тощо». Далі зазначено: «Оскільки 

рівень життя в різних країнах різний, то трудова міграція була, є і буде постійним 

соціально-культурним явищем» [8, с. 603]. 

А відповідно до Закону України «Про зовнішню трудову міграцію» від 

05.11.2015 № 761-VIII, що набув чинності з 01.01.2016 [38], вперше у чинній 

правовій системі України надано наступне законодавче визначення поняття 

трудового мігранта: «Трудовий мігрант – громадянин України, який здійснював, 

здійснює або здійснюватиме оплачувану діяльність у державі перебування, не 

заборонену законодавством цієї держави» [38]. Хоча таке визначення є вузьким, 

оскільки охоплює лише випадки зовнішньої трудової міграції громадян України з 

України до інших держав, проте необхідно відзначити, що законодавцем виділено 

таку важливу сутнісну рису трудового мігранта, як здійснення оплачуваної 

трудової діяльності у державі перебування, тобто державі, відмінній від держави 

громадянства чи походження. Крім того, законодавець наголошує на тому, що 

така діяльність повинна бути не забороненою законодавством держави 

перебування. 

Таким чином, з’ясовуючи сутнісні риси поняття «мігрант», можна виділити 

такі його основні ознаки: 

– це фізична особа, тобто людина (громадянин, іноземець чи особа без 

громадянства) як учасник правових відносин; 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BD
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– наведена фізична особа володіє відповідною правосуб’єктністю, тобто є 

право- та дієздатною і може не лише мати передбачені законодавством права, а й 

своїми діями реалізувати їх, створюючи, змінюючи або припиняючи різні 

правовідносини, набуваючи у них конкретно окреслених прав та обов’язків, у 

тому числі вступати у трудові правовідносини, реалізуючи право на працю, на 

свободу пересування; 

– наявність політико-правового зв’язку між такою фізичною особою та 

відповідною державою, тобто перебування у громадянстві чи підданстві певної 

країни, не виділяється серед науковців як обов’язкова ознака мігранта. Звідси 

приходимо до висновку, що до мігрантів у науковій думці відносять як громадян 

певної країни, так і іноземних відносно певної країни громадян, а також осіб без 

громадянства і біпатридів; 

– це фізична особа, яка здійснює відповідне територіальне переміщення як у 

межах певної країни, так і за кордон у міжнародному вимірі; 

– територіальне переміщення мігранта здійснюється з метою тимчасової або 

постійної зміни місця проживання, роботи, способу життя; 

– наведена фізична особа може як вступати у офіційні трудові відносини з 

роботодавцями іншої країни чи адміністративно-територіальної одиниці, куди 

вона мігрувала, так і не оформляти своє працевлаштування чи місце проживання 

належним чином. Зазначену нами ознаку вважаємо за необхідне виділити, 

оскільки велика частина осіб мігрують як у межах певної країни, так і за кордон 

без належного юридичного оформлення таких переміщень, проте вважаємо, що 

незалежно від способу такої міграції права та свободи особи не можуть зазнавати 

обмеження чи порушення [39]. 

У доктрині міжнародного права немає єдиного погляду на термін 

«міжнародний трудовий мігрант». Так, наприклад, авторитетний англійський 

учений П. Стокер, котрий працює над проблемами трудової міграції, виділяє п’ять 

основних типів міжнародних мігрантів, з-поміж яких він називає: поселенців, 

контрактних працівників, професіоналів, нелегальних іммігрантів, осіб, що 

шукають притулок, і біженців. «Трудящі-мігранти» – це контрактні працівники, 



 

 
47 

якими є особи, прийняті на роботу на обмежений термін, як правило, 

некваліфіковані чи низькокваліфіковані сезонні робітники; професіонали – особи 

з високим рівнем освіти і достатнім досвідом роботи, велика кількість яких є 

співробітниками багатонаціональних корпорацій і які переїжджають з однієї філії 

до іншої. Здебільшого у міжнародних документах використовується термін 

«трудящий-мігрант» (іноді перекладається українською як «працівник-мігрант») 

[37]. 

Таким чином, підсумовуючи викладені думки науковців, вважаємо, що під 

загальним поняттям «мігрант» слід розуміти фізичну право- та дієздатну особу, 

яка здійснює територіальне (міждержавне, тобто з перетином кордону, або 

внутрішнє, тобто без перетину кордону) переміщення з метою зміни умов свого 

проживання чи способу життя, що досягається за допомогою постійної або 

тимчасової зміни місця проживання, роботи, політико-правового зв’язку з 

відповідною країною тощо. 

Продовжуючи думку, слід зазначити, що, на наш погляд, даним 

визначенням також охоплюється поняття «трудовий мігрант», оскільки він також 

є фізичною право- та дієздатною особою, яка здійснює територіальне 

(міждержавне, тобто з перетином кордону, або внутрішнє, тобто без перетину 

кордону) переміщення з метою зміни умов свого проживання. Проте при 

визначенні трудового мігранта визначальною та основною ознакою слід зазначати 

саме те, що ним здійснюється територіальне переміщення з метою тимчасової або 

постійної зміни місця роботи у контексті активної реалізації свого права на 

безпечні та гідні умови праці, що може також супроводжуватися і тимчасовою 

або постійною зміною місця проживання, або політико-правового зв’язку з 

державою, зміною способу життя тощо. 

Надалі, виходячи з великої кількості досліджених вище сутнісних ознак, 

пропонуємо виділити види мігрантів. 

За правовою ознакою мігрантів поділяють на легальних, напівлегальних та 

нелегальних [40, с. 36]. Мігранти легальні – це ті, які перетинають міжнародні 

кордони на законних підставах, тобто мають в’їзну візу на певний термін, або, 
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перебуваючи в іншій країні, продовжили термін її дії. Нелегальні мігранти – це ті, 

що, покинувши країну постійного проживання, проникли на територію іншої 

держави без офіційного дозволу, тобто без візи на в’їзд до неї. Напівлегальні 

мігранти – це ті, що в’їхали до якоїсь країни на законних підставах, тобто маючи 

візу, але через різні обставини відмовляються покинути цю країну і залишаються 

в ній після завершення терміну, обумовленого в’їзною візою [40]. 

Цікавим, на наш погляд, є розподіл мігрантів на категорії за правовою 

ознакою, визначений у доповіді Н.І. Карпачової стосовно стану дотримання та 

захисту прав громадян України за кордоном. Вона виділяє 4 категорії мігрантів: І 

категорія – особи, які мають дозвіл на постійне проживання на території іноземної 

держави, що одночасно дає право і на безстрокове працевлаштування; ІІ категорія 

– особи, які мають тимчасовий дозвіл на перебування і на працевлаштування; ІІІ 

категорія – особи, які на законних підставах тимчасово перебувають на території 

іноземної держави (на лікуванні, навчанні, з туристичними або приватними 

цілями) і нелегально працюють; IV категорія – особи, які перебувають на 

території іноземної держави нелегально і нелегально працюють. Зазначена 

класифікація має практичне значення, оскільки в залежності від віднесення до тієї 

чи іншої категорії трудовий мігрант має різне коло повноваження [41]. 

Погоджуємось з думкою авторів, що запропонована класифікація має 

важливе значення як для вивчення природи міграції в загальному, так і для 

визначення статусу мігранта як особи, яка здійснює відповідне переміщення на 

міжнародному чи внутрішньодержавному рівнях. Прогресивним, на нашу думку, 

є визнання мігрантами та учасниками міграційних відносин осіб, які, покинувши 

країну постійного проживання, проникли на територію іншої держави без 

офіційного дозволу, тобто без візи на в’їзд до неї, або ж працевлаштувалися 

нелегально, тобто без оформлення відповідних передбачених законодавством 

країни-роботодавця документів. Оскільки визначення їх статусу та розуміння 

науковцями того, що трудова міграція населення може відбуватися у різні 

способи, як з дотриманням правових норм та режиму, так і в силу існування 

різноманітних обставин без такого дотримання, є суттєвим кроком для 
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розроблення як міжнародною спільнотою, так і окремими країнами на рівні свого 

національного законодавства ефективної та різносторонньої системи правового 

захисту прав та свобод як легальних, так і нелегальних мігрантів. З огляду на 

сказане, зауважуємо на тому, що у подальшому необхідно законодавцеві України, 

а також і на інтернаціональному рівні поглиблено та всебічно розробити поняття 

нелегального мігранта та способи його можливого захисту. 

У цьому напрямку, на нашу думку, дещо прогресивнішою виглядає 

проаналізована класифікація Н.І. Карпачової, у якій автор деталізує та уточнює 

правову ознаку класифікації трудових мігрантів, що, у свою чергу, дозволяє більш 

детально як науковцеві, так і законодавцеві підходити до розробки їх правового 

статусу і кола прав, свобод та обов’язків, якими вони наділені. 

Поряд з розробками науковців, необхідним, на наш погляд, є визначення 

класифікації трудових мігрантів на нормативно закріпленому рівні. У цьому 

контексті привертає увагу позиція, наведена у вже згаданій Конвенції ООН № 97, 

відповідно до якої трудящі-мігранти диференціюються на дві групи: трудящі-

мігранти, що не мають документів або постійного статусу, і трудящі-мігранти, що 

мають документи або постійний статус, зокрема особи, які одержали дозвіл на 

в’їзд, перебування й оплачувану діяльність [37]. 

Таким чином, бачимо, що нормативно закріплений поділ трудових мігрантів 

на групи також базується на правовій ознаці як на основному критерію їх 

розрізнення. У зв’язку з цим можемо прийти до висновку, що розподіл трудових 

мігрантів на легальних, нелегальних та, як запропоновано у згаданій вище 

літературі, напівлегальних можна вважати офіційним, загальноприйнятим та 

нормативно закріпленим. 

У структурі трудової міграції громадян України за ступенем легальності 

можна виділити чотири якісно відмінні рівні: 

1. Офіційна трудова міграція – переміщення українських громадян, які, 

виїжджаючи за кордон, декларують участь у трудовій діяльності як мету виїзду і є 

легальними трудовими мігрантами в країнах, які приймають (саме їх і фіксує 

офіційна статистика).  
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2. Неофіційна легальна міграція – поїздки наших співвітчизників за кордон 

із декларованою метою туризму, відвідування родичів тощо, з подальшим 

працевлаштуванням та реєстрацією в країні-реципієнті; учасники таких поїздок не 

можуть бути відстежені вітчизняною статистикою, але при цьому стають цілком 

легальними трудовими мігрантами в країнах-реципієнтах.  

3. Успішна нелегальна міграція – поїздки за кордон, пов’язані з 

незареєстрованою зайнятістю видами діяльності, дозволеними законодавством 

відповідних країн.  

4. Міграція жертв злочинних угруповань – торгівля людьми та інші випадки 

перебування громадян України в нелюдських умовах або зайнятість 

протиправною діяльністю за кордоном не з власної волі [42, с. 14]. 

Наведені види міграції можна співвіднести і з учасниками таких 

правовідносин, виділивши відповідно наступні види трудових мігрантів: офіційні 

трудові, неофіційні легальні, успішні нелегальні, мігранти-жертви злочинних 

угруповань. Як бачимо, за правовою ознакою можна диференціювати трудових 

мігрантів на різні види, виходячи з різних комбінацій у запропонованому підході 

до визначення сутності мігранта та обраного ним способу міграції. 

Проте, з огляду на значну кількість ознак, які містяться у понятті «мігрант», 

а також багатогранність прояву міграційних процесів, очевидно, що існують й 

інші критерії для класифікації трудових мігрантів. 

Шейбут В.В. за часовою ознакою ділить мігрантів на чотири великі групи: 

1) ті, що перебираються до іншої країни чи регіону на постійне місце проживання; 

2) ті, які виїздять на тривалий час; 3) ті, які прибувають до нового місця 

поселення на нетривалий час (до одного року); 4) кочівники. Вчений вважає, що, 

враховуючи достатньо умовний характер поділу мігрантів на окремі групи, слід 

передбачити, що люди можуть швидко переходити з однієї групи мігрантів до 

іншої, внаслідок чого облік і характеристика міграційних процесів набуває 

складного характеру [33, с. 47]. 

Як доводять соціологічні дослідження, орієнтація на виїзд за кордон для 

постійного проживання більше притаманна особам, які мають досвід трудової 
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міграції, ніж тим, хто такого досвіду не має, а з числа заробітчан – тим мігрантам, 

котрі частіше й довше перебували за кордоном. Таким чином, трудова міграція 

виступає чинником, що підвищує ризик еміграції. Труднощі в таких оцінках 

також полягають ще й у тому, що кількість трудових мігрантів не є сталою 

величиною і значно коливається залежно від багатьох чинників, наприклад, від 

пори року. Водночас однією з причин цього є неефективність наявної системи 

обліку статистичної інформації у сфері трудової міграції, а також відсутність 

єдиного державного органу, відповідального за збирання такої інформації, 

узагальнення та аналіз [43]. 

Погоджуємося з думкою авторів про те, що наведений поділ є умовним та у 

даній класифікації групи трудових мігрантів не мають критерію стабільності, 

оскільки віднесені до однієї із запропонованих груп трудові мігранти можуть її 

змінити та перейти до іншої. Як очевидно, спершу класифікувати за цією ознакою 

осіб, що мігрують, ми можемо за їхніми намірами, а згодом на підставі взаємодії 

відповідних факторів віднесення мігранта до певної категорії буде здійснюватися 

згідно з фактичними обставинами часу перебування особи у іншій країні чи 

регіоні. З набуттям досвіду міграції та необхідних зв’язків особа може перейти з 

групи осіб, які переїжджають на нетривалий час до іншої територіальної одиниці, 

до групи осіб, які виїжджають за кордон чи в іншу адміністративно-територіальну 

одиницю на довготривале перебування або ж навіть і на постійне проживання. 

Щоправда, можливий і зворотній процес. У особи, що здійснювала тривалу 

трудову міграцію, з часом може виникнути необхідність у скороченні часу 

перебування за кордоном чи у іншому регіоні, зокрема, в силу вікових 

особливостей чи стану здоров’я, сімейних обставин. Наведена класифікація є 

постійно змінною, оскільки також не існує часово-просторових обмежень щодо 

кількості переміщень особи та здійснення трудової міграції. 

Повертаючись до напрацювань В.В. Шейбута, звертаємо увагу на те, що 

вчений зазначає, що у сучасній науковій літературі та міжнародному праві 

мігранти поділяються на кілька типів: мігранти транзитні і зворотні; мігранти 

трудові, етнічні, політичні тощо. Так, мігранти політичні – це ті особи, які 
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виїздять із своєї країни з політичних мотивів. Виїзд може бути примусовим, 

вимушеним або добровільним. У випадку вимушеної міграції люди покидають 

країну через репресії і переслідування політичної діяльності, через збройні 

конфлікти, громадянські війни. Добровільна міграція – виїзд з країни постійного 

проживання з огляду на політичну нестабільність [33, с. 47]. 

«Політика в будь-якому суспільстві, на будь-яких історичних етапах його 

розвитку стає засобом забезпечення насамперед власних інтересів індивіда чи 

великих груп людей: станів, територіальних одиниць, класів і націй. Метою 

політики як усвідомленої діяльності є націленість на забезпечення оптимально 

можливого в даному суспільстві й конкретних умовах здійснення суспільних 

процесів, вивчення їх та регулювання і розвиток у тому напрямі, якого бажає 

домінуюча чи опозиційна група. Політика – це реалізація певної мети переважно 

через відносини протиборства (не обов’язково революційності, адже політичний 

компроміс, наприклад, – також подолання, подолання власних амбіцій однією з 

сил, подолання нетерпимості до інших)» [44, с. 13]. 

Таким чином, у процесі реалізації політики або у процесі боротьби за 

політичну владу в країні окремі особи чи групи осіб можуть перебувати у 

невигідному для себе положенні. Залежно від домінуючої групи, яка перебуває 

при владі у державі, а також від курсу, обраного цією группою, та способів і 

механізмів здійснення влади, від сформованого у державі політичного режиму 

можливі обмеження у правах та свободах осіб, які виступають опозицією до 

основної політичної сили або конкурують з нею, або їх перебування та діяльність 

у державі з інших причин стають небажаними та переслідуваними. Явище 

політичної міграції можливе, на нашу думку, за існування у країні 

недемократичних режимів політичної влади, що зумовлює для мігранта 

необхідність виїзду з країни проживання та, як наслідок, працевлаштування у 

іншій країні. Очевидним є те, що працевлаштування у іншій країні та виникнення 

трудової міграції з політичних причин – похідна та не основна ціль переміщення 

політичного мігранта. Проте, переселяючись до іншої країни та 
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працевлаштовуючись постійно чи тимчасового, легально чи нелегально, особа, 

яка мігрувала з політичних мотивів, також стає трудовим мігрантом. 

За аналогічним критерієм можна виділити осіб, які мігрували з етнічних, 

національних, культурних, расових, релігійних чи інших мотивів. Усі ці види 

трудових мігрантів об’єднує одна ознака – трудова міграція для них не є 

основною ціллю переїзду до іншої країни. 

Щодо виділення явища транзитних мігрантів, то Ю.П. Гуменюк зауважив, 

що перевалочно-транзитні країни трудової міграції розташовуються переважно на 

межі комунікативної взаємодії різних за рівнем соціально-економічного розвитку 

груп країн. Всупереч поширеним переконанням, на їх територію прибувають не 

злидарі у пошуку засобів до існування, що погоджуються на будь-яку роботу, а 

особи з середнім рівнем достатку для країни свого походження та відповідними 

амбіціями. Країну залишають особи, які, сподіваючись на краще, чітко 

усвідомлюють, що завдяки особистому рівню людського капіталу його 

заслуговують. Попадаючи до перевалочно-транзитних країн трудової міграції, 

мігранти додають кумулятивної енергії ендогенним чинникам економічної 

еміграції (бідність, корупція, низький рівень демократії, залежне судочинство 

тощо), формуючи мейнстрім міжнародної трудової міграції. Беззаперечно, що 

певна кількість трудових мігрантів, які втомилися від поневірянь, осідають у 

перевалочно-транзитних країнах, інтегруючись у приймаючий соціум з мірою, яка 

залежить від локально-імміграційних настроїв. Разом із тим, мігранти, які 

прямують через територію країни без тривалої затримки, розглядають таку країну 

лише транзитною [45, с. 57]. 

Таким чином, можемо виділити таку основну ознаку транзитного мігранта, 

як здійснення ним трудової міграції до певної країни без мети тривалої затримки 

у ній. Тобто транзитні мігранти-працівники розглядають країну своєї трудової 

міграції як країну, у якій вони перебувають тимчасово, як своєрідний плацдарм 

для подальшої трудової міграції та пошуку найбільш вигідного варіанта 

працевлаштування. 
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Зворотними є мігранти, які повертаються у країну свого початкового 

проживання. Над вивченням цієї теми працювала низка дослідників, зважаючи на 

її актуальність у міжнародному масштабі в цілому та для України зокрема. Так, в 

Україні для заохочення повернення мігрантів на Батьківщину розробляються 

відповідні державні програми та заходи щодо їх реалізації, серед яких 

передбачається забезпечення усіх соціально-економічних та правових умов для 

стимулювання переїзду трудових мігрантів. Проте, як зазначають М. Слейтер, 

Б. Кайсер, Ф. Серазе, повернення співвітчизників не призводить до очікуваного 

розвитку країни і несе з собою певні складнощі. По-перше, лише невелика частка 

зворотних мігрантів залишається на Батьківщині назавжди. По-друге, зворотні 

мігранти витрачають накопичення переважно на споживання, а не вкладають у 

виробництво. По-третє, лише мала частка зворотних мігрантів повертається з 

інноваціями, але й вони дуже скоро втрачають надію їх реалізувати через 

соціальні перешкоди. І, по-четверте, переважна більшість зворотних мігрантів 

повертаються до тієї самої зайнятості, в якій були задіяні до еміграції [46, с. 236]. 

Щодо наступного критерію розподілу та диференціації працівників-

мігрантів, то доцільно також окремо виділити групи трудових мігрантів за 

ознакою територіальності. За територіальною ознакою, зокрема, виділяють 

внутрішніх і зовнішніх мігрантів. Внутрішні мігранти – певна категорія осіб, які з 

різних причин, перш за все економічних та екологічних, перетинають внутрішні 

адміністративні кордони (міста, району, області) своєї країни і оселяються 

постійно або тимчасово в нових місцях. Їхній статус визначається внутрішнім 

законодавством, тобто вони мають права і несуть обов’язки, які відрізняються від 

прав та обов’язків зовнішніх мігрантів. Мігранти зовнішні (міжнародні) – це 

особи, які перетинають міжнародні кордони незалежно від місця їх постійного 

проживання. Їхній статус, вважає В.В. Шейбут, визначається законодавством 

країни, що приймає, а також міжнародним законодавством [33, с. 47]. 

Оперуючи різноманітними критеріями, властивостями та проявами 

міграційних процесів, а також різними особами, які здійснюють міграцію, можна 

виділяти й інші види працівників-мігрантів. 
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Отже, пропонуємо виділити вікові види мігрантів. З огляду на ст. 1 Закону 

України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні» 

від 05.02.1993 № 2998-ХІІ [47], яка визначає, що молодь, молоді громадяни – 

громадяни України віком від 14 до 35 років, можна виділити такі види 

працівників, що мігрують: молодь, особи працездатного віку від 35 років до 

пенсійного віку – доросле працездатне населення, а також мігранти пенсійного 

віку. 

Щодо останньої вікової групи мігрантів, то вікові рамки можна визначити 

за нормою ст. 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування» від 09.07.2003 № 1058-ІV [48], яка на даний час передбачає 

загальний пенсійний вік для жінок та чоловіків – 60 років (у перехідний період 

для жінок 1961 року народження та для старших пенсійний вік буде меншим 

залежно від року народження). 

Крім того, на основі викладеної вище класифікації працівників-мігрантів, 

вважаємо за доцільне також запропонувати диференціацію трудових мігрантів за 

вольовою складовою. Так, О.О. Крижановською сформульовано досить змістовне 

поняття волі як філософсько-правової категорії. Вона визначила волю як 

специфічно людське, ціннісне, активно-діяльне, переважно практично 

орієнтоване, цілеспрямоване ставлення суб’єктів до світу та себе, що скероване як 

на зовнішню дійсність, так і на самозміну [49, с. 143]. 

На нашу думку, волю як філософсько-правову категорію слід розуміти, 

поєднуючи як активну та поведінкову складову, так і властивість свідомості 

людини, що відображається у відповідних психологічних імпульсах, прагненнях, 

цілях. Поняття «воля» поєднує у собі ці складові, та, по суті, є результатом їх 

взаємодії, відображаючи внутрішню мотивацію людини, її інтереси, мету, потреби 

у її діяльності, змінюючи та спрямовуючи її. 

За вольовою ознакою, на нашу думку, слід виділити осіб, які мігрують 

добровільно, тобто для яких трудова міграція є результатом свідомого 

осмислення своїх дій та результатом вільного вибору, здійсненого на основі 

аналізу усіх політичних, соціальних, економічних, демографічних обставин у 
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країні чи регіоні проживання, а також особистих факторів. До добровільних 

мігрантів також можна віднести і осіб, які мігрують за порадою інших без 

активного та цілеспрямованого пошуку можливостей для виїзду до іншої 

територіальної одиниці, оскільки у даному випадку домінуючим буде розуміння 

того, що особа при здійсненні вибору щодо того, мігрувати чи ні, була вільною у 

своєму виборі. 

Інша група трудових мігрантів, яку можна виділити за вольовою ознакою, – 

це працівники, які їдуть за кордон чи у інший регіон не на основі свого вільного 

вибору, а міграція для них є вимушеним кроком. До цієї категорії, на нашу думку, 

можна віднести політичних, етнічних, національних, культурних, расових, 

релігійних мігрантів. Для вимушених мігрантів працевлаштування за кордоном чи 

на території іншої адміністративно-територіальної одиниці є похідною ціллю. 

Первинною та основною ціллю таких мігрантів є намагання уникнути та 

позбутися обмеження у своїх правах та свободах, а також, можливо, і 

переслідувань за ознакою політичної, расової, етнічної, релігійної чи іншої 

приналежності. 

Щодо видів працівників-мігрантів, то у сучасній історії трудової міграції 

населення все більшої актуальності набуває вивчення інтелектуальної міграції як 

виду трудової міграції, а також дослідження інтелектуального мігранта як виду 

працівника-мігранта. 

Ю.В. Чекушина вважає, що особливості розвитку освітніх міграційних 

процесів частково посилилися в умовах створення єдиного «Європейського 

простору вищої освіти» та «Європейського простору досліджень», що 

забезпечило відкритість та мобільність академічного руху студентів, викладачів і 

дослідників. Значна частка освітньої міграції здійснюється у межах країни, має 

специфічні прояви на регіональному та міжрегіональному рівнях. Оцінюючи її 

обсяги, необхідно враховувати той факт, що Україна успадкувала систему освіти, 

у якій розміщення вищих навчальних закладів за фаховим спрямуванням 

відповідає територіально-галузевій структурі економіки. Відповідно, формуються 

центри концентрації інтелектуальної праці й інноваційного, освітнього, 
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міграційного капіталу [50, с. 77]. З цього приводу Д. І. Акімов зауважує, що за 

останні роки та, власне, протягом усієї історії незалежності України, де, як 

відомо, проблема трудової міграції набула величезних обсягів, одним із ключових 

питань була міграція (зовнішня – головним чином) за кордон інтелектуалів, в 

першу чергу, вчених. І це цілком зрозуміло. Бо, з одного боку, інтенсивний відтік 

вчених, кваліфікованих спеціалістів призводить до зруйнування наукових шкіл. З 

другого – на підготовку компетентного вченого потрібно до двох десятків років. 

Тому йдеться про процес практично повного зруйнування наукового потенціалу 

українського суспільства, відновити який у майбутньому буде надзвичайно важко, 

якщо взагалі можливо [51, с. 62]. 

Міграція наукових працівників, їхня праця в науково-дослідних та 

технологічних центрах різних країн з метою набуття, вдосконалення і 

застосування своїх знань – реальність нашого часу й умова розвитку держави в 

майбутньому. Багато розвинених країн та країн, що розвиваються, вже прийшли 

до висновку, що залучення іноземних учених, інженерів, менеджерів, викладачів 

та інших фахівців означає «імпорт знань» і може бути винятково вигідним для 

національної економіки. З цією метою коректуються міграційні законодавства, 

створюються спеціальні програми для висококваліфікованих мігрантів, 

цілеспрямовано розширюється прийом іноземних студентів і аспірантів, 

заохочується їх працевлаштування після завершення навчання, створюються 

міжнародні дослідницькі колективи, заохочується міграція, пов’язана з 

інвестиціями в пріоритетні галузі [52]. 

Так, на даний момент не існує загальноприйнятого визначення явища 

«відпливу умів». Вперше така категорія мігрантів, як «уми», виникла у США в 

1949 році, а саме поняття «відплив умів» вперше було використане 1962 року у 

доповіді Британського королівського товариства при позначенні еміграції вчених, 

інженерів і техніків з Великобританії до США. Дослідники розходяться в думках 

відносно того, яких же саме фахівців слід включати в категорію «умів», а також 

які з видів міграцій слід відносити до «відпливу умів». Деякі включають в поняття 

«уми» середній технічний і медичний персонал, проте не відносять до них 
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фахівців творчих професій [53]. Як бачимо, серед науковців відсутня одностайна 

позиція щодо того, як саме визначити поняття інтелектуальної міграції у 

контексті того, який саме рівень освіти та кваліфікації повинна мати особа для 

того, щоб її можна було віднести до інтелектуального мігранта, який на ринку 

робочої сили пропонуватиме інтелектуальний ресурс. 

Вважаємо, що до інтелектуальних мігрантів з метою всебічного аналізу та 

вивчення феномена міграції слід віднести науковців, дослідників, викладачів, які 

закінчили аспірантуру, докторантуру, здобули або здобувають певний науковий 

ступінь, осіб, які отримали вищу освіту, які бажають працевлаштуватися за 

спеціальністю, а також студенів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів 

акредитації. Ю.В. Чекушина вважає, що зовнішня форма наукової міграції 

відбувається за такими напрямами: участь у міжнародній науковій співпраці; 

безповоротна еміграція; виконання іноземних замовлень (неофіційне 

сумісництво) [50, с. 76]. 

Цікавим, на наш погляд, є з’ясування того, якими бачать причини 

інтелектуальної міграції населення науковці. Д. І. Акімов вважає, що 

інтелектуальну еліту України змушує мігрувати до інших країн наступне: 

1) бажання і можливість покращити своє економічне становище за рахунок 

підвищення рівня зарплатні та інших надходжень, грантів; 2) пошук кращих умов 

праці і життя за кордоном (більших можливостей у медичному обслуговуванні, 

соціальному страхуванні, пенсійному забезпеченні, у цілому – в соціальній сфері); 

3) страх залишитися на Батьківщині без роботи з урахуванням тієї мінімальної 

уваги, яка приділяється зараз в Україні розвитку науки; 4) відсутність перспектив 

професійного розвитку; 5) проблеми з підвищенням кваліфікації, можливостями 

участі в зарубіжних наукових конференціях і т.п.; 6) відсутність можливості 

проводити серйозні наукові експерименти, через те що останнім часом 

фінансується в наукових організаціях лише зарплата, а от кошти на матеріали та 

обладнання не виділяються; 7) недостатнє науково-інформаційне забезпечення 

діяльності вчених; 8) невисокий попит в Україні на наукоємну і 

високотехнологічну вітчизняну продукцію; 9) непотрібність результатів наукових 
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досліджень суспільству, керівництву країни; 10) падіння престижу науки в цілому 

в країні, що, до речі, виражається в прагненні молоді вступати в першу чергу у 

вузи, пов’язані з бізнесом, комерцією, і оминати вузи, що здійснюють підготовку 

спеціалістів за фундаментальними і природничими, а також гуманітарними 

напрямками. І це ще не всі причини [51, с. 61]. 

До наведених причин слушно додати думку А.О. Грудзинського, який 

зауважує, що ще однією причиною інтелектуальної міграції є матеріальні, 

інформаційні та інші обмеження можливостей спілкування із зарубіжними 

колегами. Дійсно, для частини вчених, особливо представників старшого 

покоління, як і раніше характерний комплекс «пошуку ворога»: програми 

міжнародних фондів розглядаються ними як діяльність підривних організацій, 

ворожої розвідки. Подібна гіпертрофована настороженість призводить до 

ізольованості вченого від зовнішнього світу, в умовах якої неможлива ефективна 

наукова діяльність [54, с. 129]. 

Звісно, наведені вченими висновки є справедливими та такими, які 

відображають реалії сьогодення. Основними причинами відтоку інтелекту з 

України, як і з будь-якої іншої країни, є відсутність кар’єрних перспектив 

розвитку, незатребуваність та знецінення діяльності кваліфікованого та наукового 

працівника, відсутність підтримки наукової діяльності з боку держави та її 

органів, соціальна незахищеність науковців та дослідників, низький рівень 

заробітної плати за висококваліфіковану працю. 

Як влучно підмічає І.Г. Ушкалов, слід зазначити, що причини еміграції, у 

тому числі й інтелектуальної, криються у протиріччях між рівнем розвитку особи, 

її потребами, можливостями і умовами їх задоволення. Серед спонукаючих 

причин міграції наукових кадрів виділяють як зовнішні по відношенню до особи 

чинники, так і внутрішні – прагнення за допомогою еміграції до реалізації 

існуючих у неї потреб у розвитку [55, с. 115]. Наведену думку розвиває та 

поглиблює Д. І. Акімов, який класифікує чинники та передумови інтелектуальної 

міграції робітників на дві групи. Перша – загальносоціальні мотиви: руйнування 

вітчизняної науки, зниження престижності і оплати наукової праці, 
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непередбачуваність соціально-економічної і соціально-політичної ситуації в 

країні. Друга – індивідуально-психологічні мотиви (при цьому потрібно 

враховувати ту обставину, що, як свідчить практика і ті соціологічні дослідження, 

які проводяться, для вчених-мігрантів можливість реалізації свого творчого 

потенціалу, визнання їхніх наукових заслуг часто значить не менше за обсяг 

матеріального стимулювання) [51, с. 63]. А отже, як бачимо, причини та 

передумови виникнення інтелектуальної міграції дійсно є надзвичайно 

багатогранними. У зв’язку з цим не варто ототожнювати досліджуване явище 

лише з наслідком економічних причин. Важливого значення у процесі 

формування інтелектуальної міграції набувають також психологічні чинники, 

тобто пошук вченим можливості отримати відповідне визнання та поціновування 

своєї праці та досліджень. 

Проте явище міграції інтелекту отримує не тільки міжнародний прояв. 

Очевидно, що міграція висококваліфікованих кадрів відбувається також і в межах 

країни. Так, звичайно, не можна не відмітити такий напрямок внутрішньої 

інтелектуальної міграції, як із периферії до центру. Тобто високоосвічене 

населення в основному переїжджає з віддаленіших та невеликих районних центрів 

до більш розвинених міст обласного значення та до столиці, де наявна велика 

кількість робочих місць та реальна можливість реалізувати свій трудовий 

інтелектуальний ресурс. 

Л.К. Семів у своїй праці дослідив наступні особливості внутрішньої 

інтелектуальної міграції населення, зокрема освітньої міграції студентів. Аналіз 

регіонального аспекту освітньої міграції дав змогу дослідникам визначити такі її 

особливості: зростання кількості студентів вищих навчальних закладів, яке є 

результатом зміцнення потенціалу національно-освітньої системи, підвищення 

рівня освіченості нації, збільшення обсягів фінансування людського капіталу в 

умовах ринкової економіки; значну частину міжрегіональних потоків студентів 

перебрали на себе непромислові області (Волинська, Тернопільська, Рівненська, 

Закарпатська); виділення трьох регіональних груп освітньої міграції. Перша 

група, у якій темпи освітніх міграційних переміщень перевищують темпи 
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загальної кількості студентів (Івано-Франківська, Волинська, Київська, 

Кіровоградська, Закарпатська, Львівська, Миколаївська, Рівненська, Черкаська, 

Чернівецька області, м. Київ, м. Севастополь). Друга група, у якій темпи освітніх 

переміщень є нижчими від темпів формування студентського контингенту 

(Запорізька, Одеська, Полтавська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька 

області). Третя група, у якій майже однакові темпи цих показників (Вінницька, 

Дніпропетровська, Донецька, Сумська, Чернігівська області) [56, с. 135]. 

У зазначеному вбачаємо позитивні сторони, оскільки освітня міграція 

випливає з необхідності здобуття освіти та відповідного рівня кваліфікації, що 

формує якісний трудовий професійний ресурс, забезпечує державу 

кваліфікованими кадрами. А наявність регіонів та міст із високими темпами 

освітніх переміщень свідчить про ефективність освітньої системи, здобуття 

відповідного рівня освіти великою кількістю осіб, обмін досвідом та підвищення 

кваліфікації між освітніми мігрантами. 

Повертаючись до форм міжнародної інтелектуальної міграції, слід 

проаналізувати так звану «маятникову інтелектуальну міграцію» (у науковій 

думці це явище отримало таку назву), оскільки інтелектуальна міграція має багато 

форм свого прояву. Однією із таких форм є часткове перебування як у країні 

первинного проживання, так і за кордоном. При «маятниковій міграції» 

інтелектуальна еліта постійно переміщується з однієї країни до іншої, поєднуючи 

роботу на батьківщині з роботою за кордоном. 

Зауважено, що безліч вчених живуть частково за кордоном і частково на 

батьківщині, постійно переїжджаючи між двома країнами (тут, до речі, 

реалізується одна з позитивних функцій подібної міграції – посередницька між 

світовою і вітчизняною наукою). Форми такої міграції можуть бути дуже різними. 

Так, наприклад, у Львові та інших західноукраїнських містах багато вчених, 

викладачів вузів працюють як на батьківщині, так і в Польщі, Угорщині, 

Словаччині [51, с. 60]. 

Однією із специфічних форм міграції є також дистанційна інтелектуальна 

міграція. Так, значна кількість фахівців IT-ринку працюють в Україні на 
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замовлення іноземних корпорацій у їх філіях або за формою дистанційної 

зайнятості. Серед представників сфери інформаційних технологій домінують різні 

типи виїзної міграції: легальна тимчасова трудова міграція за контрактами та 

іншими легітимними формами працевлаштування; легальна міграція з виїздом на 

постійне проживання до інших країн; тимчасова напівлегальна міграція, коли 

працівник розпочинає роботу легально, а після закінчення терміну перебування 

продовжує працювати нелегально; нелегальна зайнятість за умов легального 

перебування (за візою, яка не дає права на роботу) [50, с. 76]. 

Проте, досліджуючи явище інтелектуальної міграції як виду трудової 

міграції, а також інтелектуальних мігрантів як виду мігрантів-робітників, 

виділяємо те, що у явища інтелектуальної міграції у певних його проявах існує 

позитивний бік, суть якого з’ясовують у своїх роботах вчені-правники.   

У цьому контексті Л.І. Оппельд та А.М. Шабардіна, відзначають, що 

«відплив інтелекту» приводить і до позитивних наслідків. Так, частина 

«інтелекту» повертається на Батьківщину, привозячи з собою нові знання, уміння 

і досвід. З’явилось нове поняття – «циркуляція інтелекту»: циклічні переміщення 

за кордон для навчання і подальшої роботи, а потім – повернення на Батьківщину 

і поліпшення професійної позиції за рахунок переваг, отриманих під час 

перебування за кордоном. Прихильники концепції «циркуляції інтелекту» 

вважають, що така форма міграції посилиться в майбутньому, особливо якщо 

економічні відмінності між країнами зменшуватимуться [52]. 

Підсумовує цю позицію і Д. І. Акімов, який пише, що у суспільстві на цю 

проблему існують два основних погляди: по-перше, оптимістичний («обмін 

знаннями»), по-друге, песимістичний («втрата розумів»). Прибічники першого 

підходу до оцінки наслідків інтелектуальної міграції підкреслюють, що така 

міграція – фактор глобального соціально-економічного розвитку, закономірний 

рух «людського капіталу» на міжнародному ринку. Прибічники другого, 

песимістичного підходу, головну увагу приділяють тому, що інтелектуальна 

міграція, з їхньої точки зору, погіршує можливості національного соціально-

економічного розвитку, послаблює позиції держав-донорів на міжнародному 
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ринку праці [51, с. 61]. Таким чином, вивчаючи інтелектуального мігранта як 

різновида мігранта-працівника, який змушений працевлаштовуватися в іншій 

країні чи регіоні, причини, які призводять до міграції інтелектуальної еліти, а 

також її наслідки, приходимо до нижчевикладених висновків.  

Інтелектуального мігранта ми відносимо до категорії трудового мігранта, 

оскільки він володіє усіма суспільними та правовими ознаками, а також правовим 

статусом. Особливістю інтелектуального мігранта є те, що на ринку робочої сили 

він пропонує свою високу кваліфікацію, знання, уміння та навички, що можуть 

розцінюватися, як інтелектуальний багаж для виконання висококваліфікованої 

праці. Також інтелектуальні трудові мігранти пропонують на ринку робочої сили 

свої наукові та дослідні розробки, інновації та удосконалення у різних сферах 

життєдіяльності суспільства. Причини, які викликають інтелектуальну трудову 

міграцію та створюють на ринку робочої сили інтелектуального мігранта, у своїй 

більшості відповідають причинам, які впливають на виникнення звичайного 

трудового мігранта. Це економічні (низький рівень заробітної плати), політичні, 

соціальні. А також серед специфічних причин можна виділити психологічні – 

незатребуваність інтелектуальної еліти на Батьківщині, необхідність обміну 

досвіду та спілкування з закордонними колегами, що важко реалізувати у країні 

первинного проживання. 

На наслідки явища інтелектуальної міграції та інтелектуального мігранта є 

два протилежні погляди. Одна група науковців вважає, що наявність 

інтелектуальних мігрантів спричиняє відтік з країни розумового ресурсу, що, у 

свою чергу, обмежує та зменшує її науковий, інтелектуальний, інноваційний, 

освітній потенціал. Інші наполягають на тому, що інтелектуальні мігранти 

збагачують як країну свого первинного проживання, так і закордонну країну, 

своїми навичками та здібностями, здійснюючи, в першу чергу, функцію обміну 

досвідом. З другою групою дослідників можна погодитися лише у тому випадку, 

коли має місце повернення інтелектуального мігранта на Батьківщину. Думка 

щодо обміну досвідом внаслідок інтелектуальної трудової міграції буде 
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актуальною та дієвою лише при розробці державою відповідних програм, які 

забезпечать зворотну міграцію інтелектуальних мігрантів. 

Таким чином, підсумовуючи сказане, слід зазначити, що визначення понять 

«мігрант» та «трудовий мігрант», а також виділення та характеристика їх 

сутнісних ознак має велике практичне значення при здійсненні нашого 

подальшого дослідження, оскільки саме розуміння значення зазначених понять 

дає змогу ефективно та у повній мірі дослідити елементи правового регулювання 

суспільних відносин, учасниками яких є трудові мігранти, визначити спеціальні 

заходи, засоби та форми соціального та правового захисту трудових мігрантів 

тощо. Наведена нами вище як запропонована науковцями, так і власна поширена 

класифікація трудових мігрантів за різними ознаками випливає із складної 

структури поняття трудового мігранта та наявності великої кількості сутнісних 

рис, що характеризують дане поняття та різноманітності проявів трудової 

міграції. Саме класифікація трудових мігрантів дає змогу в подальшому 

розробляти дієві механізми правового регулювання соціального захисту трудових 

мігрантів з урахуванням усіх особливостей прояву зазначеного суспільного 

феномена. 

 

1.3 Сутність і значення соціального забезпечення працівників-мігрантів 

 

Частина 1 статті 46 Конституції України проголошує, що громадяни мають 

право на соціальний захист, що включає право на забезпечення їх у разі повної, 

часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття 

з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, 

передбачених законом [57]. Положеннями «Договору про заснування 

Європейської Спільноти» визнається громадянство ЄС кожному, хто є 

громадянином однієї з держав-членів. Іншими положеннями цього договору, а 

також «Хартією Співтовариства про основні соціальні права працівників» 

громадянам надається право вільного пересування та здійснення трудової 

діяльності в межах країн Європейського Союзу. Передбачається дотримання 
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принципу «рівного ставлення щодо прийняття на роботу, умов праці і соціального 

захисту в країні перебування» [58]. 

Проте з аналізу наведених нормативних актів вбачається відсутність чітко 

визначеної та розробленої дефініції понять «соціальне забезпечення працівників-

мігрантів» та «соціальний захист працівників-мігрантів», крім того, існують 

наразі не визначені та до кінця не досліджені проблеми понятійного апарату у 

сфері соціального забезпечення. Вони є предметом наукових розробок великої 

кількості учених, правознавців, соціологів, юристів, політологів. 

Н.П. Борецька пропонує розглядати соціальний захист з кількох позицій, які 

можна узагальнити: 1) як матеріальне забезпечення громадян похилого віку; у 

випадку втрати працездатності (тимчасової, часткової, повної); у разі втрати 

годувальника; при народженні й похованні осіб, по догляду за дітьми та хворими 

людьми; 2) як перерозподільні відносини, у процесі яких відбувається 

формування й використання суспільних фондів споживання; 3) як нормативно-

правове регулювання норм, прав та обов’язків громадян України на їх матеріальне 

забезпечення [59, с. 274]. Г.С. Лопушняк, у свою чергу, зауважує, що досить часто 

в науковій літературі соціальний захист ототожнюється із соціальним 

забезпеченням, що є неправомірним, так як автор вважає, що соціальний захист є 

більш широким поняттям, оскільки крім соціального забезпечення включає в себе 

й соціальне страхування та систему соціальних гарантій [60, с. 6]. 

Вважаємо за необхідне зауважити, що поняття соціального захисту у 

сучасній юридичній науці та нормотворчій практиці є достатньо новим та не до 

кінця розробленим. У зв’язку з цим на даний час серед науковців допускаються 

різні тлумачення щодо визначення даного терміна, а також різні підходи до його 

розуміння, серед яких слід виділити найбільш основні та істотні його риси та 

характеристики. 

Соціальний захист містить як пасивні, так і активні заходи підтримки 

доходів. До активних належить соціальна допомога, яка полягає в тому, щоб 

допомогти людям, які потрапили в скрутну життєву ситуацію, вберегтися від 

зубожіння і не опинитися на узбіччі суспільства. Пасивні заходи включають: 
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соціальне страхування, лікування та профілактику хвороб, підвищення рівня 

освіти та кваліфікації, які спрямовані на запобігання ситуаціям, що загрожують 

добробуту людини [61, с. 97]. Соціальний захист населення –державна підтримка 

певних категорій населення, які можуть зазнавати негативного впливу ринкових 

процесів, забезпечення відповідного рівня життя шляхом надання правової, 

фінансової, матеріальної допомоги окремим громадянам (найбільш вразливим 

верствам населення), а також створення соціальних гарантій для економічно 

активної частини населення, забезпечення прийнятних для країни умов життя та 

праці громадян, у тому числі через установлення соціальних стандартів [62, с. 

145]. 

Більш деталізованим є підхід, коли під соціальним захистом розуміють дві 

взаємопов’язані складові. По-перше, соціальний захист – це сукупність 

соціальних і юридичних гарантій, метою яких є забезпечення державою для 

кожного члена суспільства реалізації його основних соціально-економічних прав, 

передусім, права на рівень життя, необхідний для нормального відтворення та 

розвитку особистості. По-друге, це ефективні засоби, що дають змогу впровадити 

необхідний рівень солідарності між особами, які отримують доходи, та тими, які 

їх не мають, – через свій вік, стан здоров’я, неможливість знайти роботу [64, с. 

230]. Таким чином, з окресленого, можемо виділити те, що соціальний захист 

покликаний забезпечити належний рівень життя кожної людини та рівні 

можливості кожного, незалежно від стану здоров’я чи інших умов життя, таких, 

як неможливості знайти роботу, втрати джерела засобів до існування, нещасного 

випадку тощо. 

Соціальний захист являє собою поняття ширше, ніж соціальне 

забезпечення, оскільки включає в себе як соціальне забезпечення, так і соціальне 

страхування, соціальні гарантії та допомоги. Під системою соціального захисту 

сьогодні слід розуміти сукупність законодавчо визначених економічних, 

соціальних, юридичних гарантій і прав, соціальних інститутів та установ, що 

забезпечують їх реалізацію та створюють умови для підтримки 
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життєзабезпечення і діяльного існування різних соціальних верств і груп 

населення, передусім соціально вразливих [64, с. 328]. 

Цікаво, на нашу думку, буде співставити з наведеними твердженнями 

позицію П.М. Рабіновича та О.З. Панкевича, які вважають, що термін «соціальне 

забезпечення» є більш точним, ніж «соціальний захист» у зв’язку з тим, що 

поняття «соціальне забезпечення» ширше та включає три напрями державної 

діяльності: 1) сприяння реалізації прав і свобод (шляхом позитивного впливу на 

формування їх загальносоціальних гарантій); 2) охорону прав і свобод людини 

(шляхом вжиття заходів, зокрема юридичних, для запобігання порушенню прав і 

свобод, профілактики); 3) захист прав і свобод людини (відновлення порушеного 

правомірного стану, притягнення порушників до юридичної відповідальності). 

Отже, забезпечення прав людини – це створення соціальних умов, необхідних для 

використання цих прав, а захист є лише одним із його складових елементів [65, с. 

62]. 

Теоретичне обґрунтування необхідності соціального забезпечення, 

соціально-правового захисту різних категорій населення було розроблено майже у 

всіх країнах наприкінці ХІХ – початку ХХ століть, тобто в період інтенсивного 

процесу індустріального розвитку і зростання чисельності працівників найманої 

праці. У будь-якій промислово-розвинутій цивілізованій державі, де існують 

ринкові відносини, соціальне забезпечення займає важливе місце в системі 

гарантій здійснення прав і свобод громадян. За більш ніж столітню історію 

існування в різних країнах світу соціальне забезпечення неодноразово змінювало 

свої функції, форми і схеми фінансування, однак мета завжди залишалася 

незмінною – забезпечувати гідне життя людей [66, с. 173]. Свого часу, ще за часів 

існування СРСР, найбільш розгорнуте визначення поняття «соціальне 

забезпечення» запропонував В.С. Андрєєв. Він розглядав соціальне забезпечення 

як сукупність певних соціально-економічних заходів, пов’язаних із забезпеченням 

матері і дитини, громадян у старості та при непрацездатності, з медичним 

лікуванням і обслуговуванням як важливим засобом профілактики і відновлення 

працездатності [67, с. 32]. 
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Проте наведене розуміння поняття соціального забезпечення, на нашу 

думку, не у повній мірі відображає його обсяг та зміст, адже ним не охоплюються 

усі види соціально-економічних заходів, що вживаються державою та 

суспільством при настанні відповідних складних життєвих обставин.  

Кожна людина як член суспільства має право на соціальний захист. 

Ефективні системи соціального захисту є потужними інструментами надання 

гарантованого доходу, запобігання бідності та нерівності, а також інструментом 

сприяння соціальній інтегрованості та гідності. Як важлива інвестиція у добробут 

працівників та населення в цілому, соціальний захист підвищує продуктивність, 

зайнятість та підтримує сталий економічний розвиток, таким чином сприяє 

справедливій глобалізації із гідними стандартами життя для всіх [68, с. 109]. Як 

відомо, ринкова економіка сама по собі не породжує механізмів соціального 

захисту населення, бо вони потребують значних матеріальних витрат і не 

приносять прибутку, тому завдання створення системи соціального захисту своїх 

громадян виконує держава, яка досягла певного ступеня соціально-економічного 

та правового розвитку й усвідомлює своє значення щодо нормального 

функціонування суспільства [69, с. 7]. 

Однією із вагомих складових системи соціального захисту населення є 

соціальне забезпечення. Соціальне забезпечення має відображати глибинні 

соціально-економічні процеси, а не намагатися змальовувати офіційну ідеологію, 

повинне анулювати соціальну незахищеність людей, підґрунтям для якої є 

безпорадність і навіть страх перед тими змінами, що відбуваються у суспільстві. 

Т. З. Гарасимів зауважує, що нерідко, коли мова йде про соціальне забезпечення 

населення, його зводять лише до підтримки знедолених, престарілих та сиріт. 

Однак соціального забезпечення потребують усі верстви населення, щоб 

безпосередньо реалізувати свої природні, професійні та інші можливості. 

Соціальне забезпечення повинно виробити гарантії для населення для його 

адаптації до ринкових відносин [70, с. 51]. 

На даний час існує низка підходів щодо визначення поняття «соціальне 

забезпечення». В.Ш. Шайхатдінов визначає соціальне забезпечення як сукупність 
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суспільних відносин між громадянами, з одного боку, й органами держави, 

місцевого самоврядування, організаціями з приводу надання громадянам за 

рахунок спеціальних фондів, бюджетних коштів, медичної допомоги, пенсій, 

допомог і інших видів забезпечення у випадку настання життєвих обставин, що 

тягнуть за собою втрату чи зниження доходу, підвищені витрати, 

малозабезпеченість, бідність, – з іншого [71, с. 150]. К.Н. Гусов, у свою чергу, 

зауважує, що соціальне забезпечення – це форма вираження соціальної політики 

держави, спрямованої на матеріальне забезпечення певних категорій громадян за 

рахунок коштів державного бюджету і спеціальних позабюджетних державних 

фондів, у випадку настання обставин, що визнаються державою на даному етапі 

розвитку соціально значимими, з метою вирівнювання соціального положення 

цих громадян у порівнянні з іншими членами суспільства [72, с. 154]. 

На даний час існує невичерпна кількість життєвих обставин, що можуть 

призвести до потрапляння особи у скрутну життєву ситуацію та викликати 

необхідність застосування державою та суспільством додаткових заходів 

соціального захисту з метою її подолання, в тому числі і заходів щодо соціального 

забезпечення. До даного переліку життєвих обставин і ситуацій, очевидно, слід 

віднести і випадки трудової міграції населення, тобто ті випадки, коли особа 

змінює місце проживання, звичний устрій свого життя, втрачає правовий та 

соціальний статус і, як наслідок, стає соціально вразливою та соціально 

незахищеною. 

Більш масштабні потоки людей за межі національних кордонів та 

різноманітніші форми міграції створюють нові виклики, оскільки працівники-

мігранти стикаються із проблемами умов праці, у тому числі обмеженням їхніх 

прав, дискримінацією, соціальною ізоляцією та браком соціального забезпечення. 

У зв’язку з територіальним характером соціального забезпечення та 

різноманітністю існуючих систем щодо умов виплат, особливі труднощі можуть 

виникати через ситуацію, пов’язану з переїздом працівника з однієї країни в іншу. 

Оскільки працівники-мігранти відіграють надважливу роль у моделях зростаючої 

економічної інтеграції, може зростати кількість працівників, яким загрожуватиме 
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втрата прав на соціальне забезпечення. Фактично із 200 мільйонів мігрантів та 

членів їхніх сімей тільки невелика їх частка отримує соціальні виплати. На 

додаток, чим частіше працівник-мігрант переїжджає з однієї країни в іншу з 

метою працевлаштування, тим більш уразливим стає його становище у контексті 

соціального забезпечення [68, с. 103]. 

Л.І. Лазор вважає, що до предмета правового регулювання права 

соціального забезпечення входять усі суспільні відносини, що виникають при 

наданні державою допомоги особам, котрі за об’єктивних причин, які визнаються 

законом поважними, не в змозі забезпечити себе і свою сім’ю на соціально 

прийнятному рівні, або тимчасово опинились в скрутному матеріальному 

становищі. Предмет правового регулювання права соціального забезпечення 

науковець поділяє на три самостійні групи відносин: 1) з пенсійного 

забезпечення; 2) з виплати допомог та наданню іншої матеріальної допомоги; 3) з 

соціального обслуговування, що включають у себе надання соціальних послуг та 

пільг. Додатково науковець до предмета галузі права соціального забезпечення 

відносить також і допоміжні процедурно-процесуальні відносини [73, с. 184]. 

З проаналізованих думок науковців та дослідників можемо зробити 

висновок, що на даний час існують різні підходи до розуміння терміна «соціальне 

забезпечення». Його дефініція виникала, видозмінювалася, розроблювалася як 

науковцями, так і законодавцями з кінця ХІХ століття. Та на кожному 

історичному етапі розуміння і трактування соціального забезпечення повністю 

відображало його сутність, масштаб і обсяг усвідомлення державами необхідності 

захисту прав людини, та, нарешті, глибини розуміння права людини на 

соціальний захист та його складових. 

Проте вважаємо, що більш обґрунтованим та виправданим є розуміння 

соціального забезпечення у широкому значенні. Слід зауважити, що з даної 

позиції соціальне забезпечення розглядається як сучасна новітня галузь права, а 

також як суспільні відносини. Розглядаючи соціальне забезпечення як сукупність 

суспільних відносин, зауважуємо, що до складової наведеного поняття доцільно 

включити усі суспільні відносини, які виникають при наданні державою, а також 
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недержавними структурами допомоги особам, котрі за об’єктивних причин, які 

визнаються законом або іншими актами відповідної країни чи міжнародно-

правовими актами поважними, не в змозі забезпечити себе, а також сім’ю 

належним обсягом соціальних благ та гарантій, а також і охорону прав людини 

шляхом створення системи превентивних заходів щодо запобігання їх порушенню 

та захист прав людини шляхом відновлення порушеного права. 

З огляду на визначення поняття соціального забезпечення у загальному, слід 

перейти до визначення поняття соціального забезпечення власне працівників-

мігрантів. Воно являє собою підгалузь права, а також суспільні відносини, які 

складаються, з одного боку, між державою в цілому та її спеціальними 

уповноваженими державними органами, суспільними інститутами та 

недержавними організаціями, з іншого боку – з фізичними особами, які змінили 

своє місце роботи у зв’язку з реалізацією свого права на гідні та справедливі 

умови праці з постійною чи тимчасовою зміною місця проживання (трудовими 

мігрантами), що зумовило втрату їх звичного правового та соціального статусу та, 

як наслідок, підвищило їх соціальну незахищеність, призвело до втрати здатності 

до забезпечення гідного рівня життя свого чи своєї сім’ї щодо надання 

конкретних видів матеріального забезпечення (пенсій, допомог тощо) з метою 

подолання зазначених скрутних обставин [74, с. 203]. 

Із зазначеного загального поняття соціального забезпечення можна виділити 

його основні ознаки та навести їх у аспекті розробки та дослідження права 

соціального забезпечення саме трудових мігрантів. 

Ознаки поняття соціального забезпечення працівників-мігрантів є 

наступними: 

1. Соціальне забезпечення – це галузь права, а також сукупність суспільних 

відносин, які складаються між особами та державою з приводу отримання, обміну 

певними благами. Якщо розглядати соціальне забезпечення у його конкретному 

прояві щодо працівників-мігрантів, то слід зауважити, що це суспільні відносини 

між трудовим мігрантом та державою його перебування, а також державою 

первинного перебування, недержавними структурами національного та 
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міжнародного рівня, врегульовані відповідними міжнародними актами, а також 

національним законодавством згаданих країн з приводу реалізації права на 

соціальний захист. 

2. Учасниками відносин соціального забезпечення трудових мігрантів є 

працівники-мігранти, держава перебування мігранта, держава первинного 

проживання мігранта, міжнародні організації (наприклад, МОП та ін.), недержавні 

структури національного та міжнародного рівня, які надають відповідну 

соціальну допомогу. 

3. Наступною ознакою поняття соціального забезпечення є благо, ціль, з 

приводу яких вони складаються. Відносини соціального забезпечення виникають 

з приводу надання державами та недержавними структурами національного та 

міжнародного рівня допомоги особам, котрі за об’єктивних причин, які 

визнаються законом або іншими актами відповідної країни чи міжнародно-

правовими актами поважними, не в змозі забезпечити себе, свою сім’ю належним 

обсягом соціальних благ та гарантій, а також охорони прав людини шляхом 

створення системи превентивних заходів щодо запобігання їх порушенню та 

захисту прав людини шляхом відновлення порушеного права на зазначених 

рівнях. 

Значення соціального забезпечення трудових мігрантів важко переоцінити. 

Захист прав працівників-мігрантів на соціальне забезпечення є важливим не 

тільки для забезпечення рівноправності у галузі соціального забезпечення, а і для 

більшого охоплення соціальним забезпеченням незахищених верств населення, 

адже на кону стоїть добробут мільйонів працівників-мігрантів та членів їхніх 

сімей. Окрім того, збереження прав на соціальне забезпечення у процесі міграції 

не тільки має важливе значення для працівників та членів їхніх сімей, але й 

безперечно сприяє вільному руху робочої сили в межах та за межі економічних 

зон, забезпечуючи таким чином належне функціонування інтегрованих ринків 

праці [68, с. 93]. 

Працівник-мігрант виступає центральним елементом у структурі 

інтернаціоналізації економіки. Проте, як зазначено вище, ринкова економіка на 
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будь-якому етапі її розвитку сама по собі як явище не передбачає та не забезпечує 

усіх випадків необхідності соціального захисту працівника-мігранта. Працівники, 

переміщуючись за межі своєї країни, а також у деяких випадках в межах країни у 

дуже невеликій своїй частині отримують соціальне забезпечення та перебувають 

під соціальним захистом. Цей факт є негативним у контексті рівності прав усіх 

людей та у проголошеній рівності гарантій щодо їх забезпечення для усіх людей 

незалежно від країни походження та місця проживання. 

Соціальне забезпечення працівників-мігрантів – важлива складова гарантії 

реалізації ними усієї своєї повноти прав та гідного рівня життя, а також захисту їх 

від можливих порушень. Поряд із державними формами соціального захисту 

існує соціальний захист за рахунок громадських організацій.  

Виділяючи соціальне страхування як один із видів соціального забезпечення 

мігрантів, доцільно також виділити його основні складові. Так, Н.В. Філіпова 

виділяє наступні види державного соціального страхування: пенсійне 

страхування, страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та 

витратами, зумовленими поховання, медичне страхування, страхування від 

нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які 

спричинили втрату працездатності, страхування на випадок безробіття та інші 

види [75, с. 379]. 

Очевидно, що наведений перелік видів державного соціального страхування 

не є вичерпним. Та форми державного соціального страхування можуть 

коливатися залежно від країни та особливостей її законодавства. Доцільно, на 

нашу думку, буде визначити ті види соціального забезпечення, що є можливими 

та найбільш загальними для багатьох країн забезпечення, та не ставити перед 

собою цілі щодо охоплення усіх його видів в усіх можливих країнах, оскільки їх 

перелік може змінюватися та коливатися, виходячи із змін внутрішнього 

законодавства та міжнародних актів. 

Щоправда, працівники-мігранти, порівняно з національними працівниками, 

які живуть і працюють усе життя у своїй країні, часто стикаються з обмеженнями 

стосовно охоплення системами соціального забезпечення та виплати відповідних 
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допомог. Багато з цих обмежень та проблем спричинені особливостями 

національного законодавства. Так, наприклад, принцип територіальності, 

відповідно до якого сфера застосування законодавства про соціальне 

забезпечення, як і будь-якого іншого законодавства, обмежується територією 

країни, де воно було прийняте. Це не тільки відображення суверенітету держави, 

але і результат юридичних та адміністративних проблем дотримання 

законодавства однієї країни в іншій країні. Внаслідок застосування цього 

принципу працівники-мігранти можуть залишитися не охопленими національною 

системою соціального забезпечення і, на додаток, не мати жодного або обмежене 

покриття в країні, де вони працюють як мігранти. Також права працівників-

мігрантів на соціальне забезпечення можуть обмежуватися внаслідок 

застосування принципу громадянства. Хоча більшість країн у своїх 

законодавствах визнають рівність у правах на соціальне забезпечення між 

працівниками, які є громадянами і які не є громадянами відповідної країни, деякі 

країни застосовують дискримінаційні практики у своїх національних 

законодавствах шляхом виключення певних категорій мігрантів, а у крайніх 

випадках – усіх, хто не є громадянами країни, із сфери соціального забезпечення 

та позбавлення права на допомоги, або ж запроваджують більш жорсткі вимоги 

при встановленні прав на допомогу цих категорій мігрантів, керуючись 

вищезгаданим принципом [68, с. 94]. 

Таким чином, підсумовуючи наведене, зазначимо, що соціальне 

забезпечення трудових мігрантів є одним із важливих та пріоритетних напрямків 

політики будь-якої держави. Актуальність удосконалення заходів щодо 

соціального забезпечення трудових мігрантів і пошук шляхів вирішення та 

ефективного подолання тих соціальних ризиків, які виникають на шляху особи, 

яка здійснює територіальне переміщення з метою працевлаштування, безсумнівно 

визначається поширеністю трудової міграції, зростанням її темпів та обсягів, а 

також удосконаленням форм і видів. Трудовий мігрант, безсумнівно, є особою, 

яка зазнає підвищеного впливу соціальних ризиків, адже пошук роботи за 

кордоном зумовлює необхідність адаптуватися до нового іноземного 
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правопорядку, суспільства (оточення), що, в свою чергу, ускладнює підтримання 

належного соціального та утвердження правового статусу трудового мігранта. 

Держава, суспільство, а також міжнародна спільнота, саме з огляду на 

зазначені виклики, зобов’язані створити ефективну систему заходів щодо надання 

матеріальної підтримки та допомоги трудовим мігрантам та членам їхніх сімей, 

які перебувають у складних життєвих обставинах, зазнали впливу інших 

життєвих факторів, що ускладнює чи унеможливлює забезпечення ними власного 

гідного життєвого рівня та добробуту. У контексті сказаного можна відзначити, 

що заходи щодо соціального забезпечення трудового мігранта розробляються 

уповноваженими суб’єктами для досягнення наступних цілей: забезпечення 

інтеграції трудового мігранта у суспільство та адаптації до правової системи 

держави працевлаштування, збереження соціальних прав трудового мігранта та 

можливість їхньої реалізації незалежно від місця проживання, захист трудового 

мігранта від впливу можливих соціальних ризиків (бездомність, інвалідність, 

нещасний випадок на виробництві тощо), відновлення соціального статусу та 

гідних умов життя трудового мігранта та його сім’ї у тому разі, коли він 

безпосередньо зазнав впливу соціальних ризиків та потрапив у складну життєву 

ситуацію. 

 

Висновки до розділу 1 

 

1. Трудова міграція як суспільно-політичний феномен являє собою 

складний та неоднозначний предмет дослідження, для вивчення природи якого 

необхідно розглянути його політичну, економічну, соціальну, психологічну, 

демографічну, етнічну та національну складову. Природу трудової міграції 

населення та її сутність слід визначати, виходячи з аналізу усіх її елеменів у 

сукупності. Трудова міграція – це зумовлена взаємодією відповідних суспільно-

політичних, економічних, культурно-історичних, демографічних, психологічних 

чинників цілісна система руху осіб у територіальному (як 

внутрішньодержавному, так і закордонному) вимірі з метою досягнення 
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соціально-економічних та демографічних цілей, а також сукупність суспільних 

відносин, які складаються з приводу наведених вище цілей. 

2. Запропоновано визначати природу трудової міграції населення як в 

міжнародному, так і у внутрішньодержавному контекстах шляхом розкриття та 

характеристики її інтегральних складових, до яких слід віднести: 1) причини 

трудової міграції; 2) приводи до появи міграційних рухів населення; 3) зміст 

(сутність) трудової міграції; 4) мету (призначення) міграційних рухів. 

3. Виділено наступні причини трудової міграції населення: політичні 

(спрямованість політики держави, сукупність засобів і методів здійснення влади, 

що відображає її характер та місце людини у системі суспільних відносин); 

економічні (сприятлива економічна ситуація в державі, розвиток промисловості, 

підприємництва, що спричиняє необхідність залучення нових людських ресурсів 

та, відповідно, притік трудових мігрантів, занепад економіки держави та 

неможливість працевлаштуватися, що зумовлює необхідність пошуку робочих 

місць за кордоном); демографічні (процеси природного відновлення поколінь: 

одруження, народження дітей, урбанізаційні процеси, демографічна структура 

населення тощо); соціальні (недостатній рівень соціального захисту та гарантій, 

що надається державою своїм громадянам, які працевлаштовані на її території, 

недостатній рівень охорони праці та забезпечення відтворення робочого ресурсу. 

Протилежна ситуація в країні навпаки привабить потік трудових мігрантів); 

релігійні, культурні, етнічні, расові. За своєю природою вони є спеціальними, їх 

роль у виникненні трудової міграції полягає у тому, що наявність відповідних 

переслідувань, дискримінації та нетерпимості за ознакою віросповідання, 

світосприйняття, раси тощо також зумовить необхідність пошуку нового місця 

роботи та проживання особами, що зазнають таких переслідувань. 

4. Приводами трудової міграції населення є конкретні поштовхи до появи 

безпосередніх міграційних потоків. До таких приводів можна віднести: революції, 

війни, реформи, зміну суспільно-політичного чи економічного ладу, утворення 

нових держав чи розпад старих, внесення змін до законодавства тощо. Зміст 

трудової міграції як інтегральний елемент природи трудової міграції населення 
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полягає у здійсненні переміщення міждержавного або внутрішньодержавного 

характеру працездатними особами з одночасним їх працевлаштуванням на новому 

місці перебування. Останньою складовою, що характеризує природу трудової 

міграції населення, є її мета. В історичному контексті вона видозмінювалася. На 

даний час мета трудової міграції полягає у покращенні умов свого життя та життя 

своєї сім’ї, забезпеченні гідного існування, належного рівня соціальної 

захищеності та матеріальної спроможності, а також реалізації своїх потенціальних 

можливостей, здобутих знань та навичок 

5. У науковій думці виділяється три етапи розвитку трудової міграції на 

міжнародному рівні, а саме: перший етап (з кінця ІV століття – до ХVIII століття), 

поштовхом до виникнення якого стали Великі географічні відкриття, а також 

розвиток економіки (так звана «стара» міграція); другий етап (з 60-х років ХІХ 

століття – до початку Другої світової війни). Він ознаменований низкою 

суспільно-політичних змін у країнах Європи, найбільш значимими з яких були: 

об’єднання Німеччини та Італії, відміна кріпосного права в Росії та громадянська 

війна у США; третій етап (розпочався після закінчення Другої світової війни і 

триває й наразі). Він характеризується посиленням економічних та політичних 

позицій у світі США та ряду держав Європи, які й стають основними імпортерами 

робочої сили. Основною причиною міграції є економічна привабливість 

наведених вище країн, високий рівень оплати праці та стабільність економіки. 

Проте, попри привабливість постійної роботи за кордоном, актуальною для 

трудових мігрантів також є сезонна робота. Крім того, саме у новітній період 

історії трудової міграції виникає явище інтелектуальної міграції населення. 

6. Запропоновано у рамках  «сучасного» періоду розвитку міжнародної 

трудової міграції також виділити– етап розвитку та зміцнення інтеграційних 

процесів в окремих регіонах світу, який можна охарактеризувати як етап розвитку 

євроінтеграції. Так, з 1950 року поява західноєвропейського інтеграційного 

утворення справило значний вплив на розвиток трудової міграції між країнами-

членами ЄС, адже рух робочої сили значною мірою був спрощений внаслідок 

прийняття цілої низки міжнародно-правових документів у рамках зазначеного 
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міждержавного утворення. Крім того, зазначений етап є якісно новим у розвитку 

міжнародної трудової міграції, оскільки як в установчих договорах, так і в так 

званому «вторинному» праві ЄС закріпив основоположні норми щодо вільного 

руху робочої сили, рівноправності прав працівників незалежно від країни 

походження, а також особливі гарантії щодо соціального забезпечення останніх, 

чим вивів правове регулювання міграційних процесів у європейському регіоні на 

якісно новий рівень. 

7. Надано наступне визначення поняття «мігрант» – це фізична право- та 

дієздатна особа, яка здійснює територіальне (міждержавне, тобто з перетином 

кордону, або внутрішнє, тобто без перетину кордону) переміщення з метою зміни 

умов свого проживання чи способу життя, що досягається за допомогою постійної 

або тимчасової зміни місця проживання, роботи, політико-правового зв’язку з 

відповідною країною тощо. Даним визначенням також охоплюється поняття 

«трудовий мігрант», оскільки він також є фізичною право- та дієздатною особою, 

яка здійснює територіальне (міждержавне, тобто з перетином кордону, або 

внутрішнє, тобто без перетину кордону) переміщення з метою зміни умов свого 

проживання. Проте при визначенні категорії «трудовий мігрант» визначальною та 

основною ознакою є саме те, що ним здійснюється територіальне переміщення з 

метою тимчасової або постійної зміни місця роботи у контексті активної 

реалізації свого права на безпечні та гідні умови праці, що може також 

супроводжуватися і тимчасовою або постійною зміною місця проживання або 

політико-правового зв’язку з державою, зміною способу життя тощо. 

8. Виділено наступні ознаки трудового мігранта: 1) це фізична особа, тобто 

людина (громадянин, іноземець чи особа без громадянства) як учасник правових 

відносин; 2) вона володіє відповідною правосуб’єктністю, тобто є право- та 

дієздатною і може не лише мати передбачені законодавством права, а й своїми 

діями реалізувати їх, створюючи, змінюючи або припиняючи різні 

правовідносини, набуваючи у них конкретно окреслених прав та обов’язків, в 

тому числі щодо вступу у трудові правовідносини, реалізації права на працю, на 

свободу пересування; 3) необов’язковість існування політико-правового зв’язку 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BD


 

 
79 

між такою фізичною особою та відповідною державою, тобто перебування у 

громадянстві чи підданстві певної країни. Звідси доходимо висновку, що до 

мігрантів у науковій думці відносять як громадян певної країни, так й іноземців 

відносно певної країни, а також осіб без громадянства і біпатридів; 4) це фізична 

особа, яка здійснює відповідне територіальне переміщення як у межах певної 

країни, так і за кордон у міжнародному вимірі; 5) територіальне переміщення 

мігранта відбувається з метою тимчасової або постійної зміни місця проживання, 

роботи, способу життя; 6) наведена фізична особа може як вступати у офіційні 

трудові відносини з роботодавцями іншої країни чи адміністративно-

територіальної одиниці, куди вона мігрувала, так і не оформляти своє 

працевлаштування чи місце проживання належним чином. Зазначену нами ознаку 

вважаємо за необхідне виділити, оскільки велика частина осіб мігрують як у 

межах певної країни, так і за кордон без належного юридичного оформлення 

таких переміщень, проте вважаємо, що незалежно від способу такої міграції права 

та свободи особи, не можуть зазнавати обмеження чи порушення. 

9. Запропоновано також класифікувати трудових мігрантів за такими 

критеріями: 1) за віком: а) молодь (з огляду на Закон України «Про сприяння 

соціальному становленню та розвитку молоді в Україні» від 05.02.1993 № 2998-

ХІІ, який визначає, що молодь, молоді громадяни – громадяни України віком від 

14 до 35 років), б) особи працездатного віку (від 35 років до пенсійного віку – 

доросле працездатне населення), в) особи пенсійного віку; 2) за вольовою 

складовою: а) особи, які мігрують добровільно, тобто для яких трудова міграція є 

результатом свідомого осмислення своїх дій та результатом вільного вибору, 

здійсненого на основі аналізу усіх політичних, соціальних, економічних, 

демографічних обставин у країні чи регіоні проживання, а також особистих 

факторів; б) працівники, для яких виїзд за кордон чи переїзд в інший регіон є 

вимушеним кроком. До цієї категорії, на нашу думку, можна віднести політичних, 

етнічних, національних, культурних, расових, релігійних мігрантів.  

10. Інтелектуальні мігранти є специфічним видом трудових мігрантів, які 

характеризуються наступними ознаками: 1) на ринку робочої сили вони 
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пропонують свою високу кваліфікацію, знання, уміння та навички, що можуть 

розцінюватися як інтелектуальний багаж для виконання висококваліфікованої 

праці, а також наукові та дослідні розробки, інновації та удосконалення у різних 

сферах життєдіяльності суспільства; 2) крім загальних причин, що призводять до 

інтелектуальної трудової міграції (політичних, економічних, соціальних), існують 

також і психологічні, а саме: відчуття незатребуваності власної кваліфікації та 

потенціалу, неможливість його реалізації у країні походження, відсутність 

належного росту та обміну досвідом; 3) поява інтелектуальних мігрантів 

спричиняє як втрату країною первинного їх проживання наукового, 

інтелектуального, інноваційного, освітнього потенціалу (негативні наслідки), так 

й обмін досвідом із зарубіжними колегами (позитивні наслідки). 

11 Виділено наступні ознаки поняття соціального забезпечення працівника-

мігранта: 1) це галузь права та сукупність врегульованих нею суспільних відносин 

(суспільні відносини щодо соціального забезпечення трудового мігранта 

виникають з приводу реалізації його права на соціальний захист, тобто надання 

допомоги трудовим мігрантам, котрі за об’єктивних причин, які визнаються 

законом або іншими актами відповідної країни чи міжнародно-правовими актами 

поважними, не в змозі забезпечити себе, а також сім’ю належним обсягом 

соціальних благ та гарантій; 2) учасниками відносин соціального забезпечення 

трудових мігрантів є працівники-мігранти, держава перебування мігранта, 

держава первинного проживання мігранта, їхні органи, міжнародні організації 

(наприклад, МОП), недержавні структури національного та міжнародного рівня, 

які надають відповідну соціальну допомогу. 
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РОЗДІЛ 2 

ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ-МІГРАНТІВ В УКРАЇНІ 

 

2.1 Сучасний стан правового регулювання соціального забезпечення 

працівників-мігрантів в Україні 

 

Інтенсифікація міграційних процесів у всесвітньому масштабі та залучення 

до них України об’єктивно приводить до урізноманітнення складу її населення як 

за соціальними, так й етнокультурними ознаками. Дані процеси не можуть 

відбуватися поза політикою держави. Розуміння цієї аксіоми призводить до 

наявності в системі внутрішньої та зовнішньої державної політики такого 

структурного елемента як міграційна політика, метою якої є цілеспрямоване 

впорядкування міграційних потоків, подолання негативних наслідків 

неорганізованих і неконтрольованих процесів міграції, забезпечення умов для 

реалізації прав мігрантів, захисту шукачів притулку, біженців, інтеграції тих, хто 

прибуває до України, в національне, соціально-економічне та культурне 

середовище проживання. Як вважає А.П. Мозоль, саме тоді міграційна політика 

об’єднує різні сфери суспільного життя, трансформує міграцію з негативного на 

сьогодні для України явища в інструмент збагачення держави [76 , с. 119]. 

Погоджуємося з наведеною думкою автора про те, що розвиток міграційних 

процесів з неминучістю зумовлює необхідність Української держави розробляти 

ефективні інструменти регулювання наведених процесів. Ці інструменти, 

безумовно, важливі для держави, оскільки вони дозволяють впорядкувати існуючі 

суспільні відносини, ввести їх у правове поле, а також розробити відповідну 

міграційну політику. У даному контексті доцільно зазначити, що розроблення 

державою міграційної політики як системи реагування на виникнення та розвиток 

міграційних процесів полягає у здійсненні низки заходів щодо їх регулювання. 

Серед відповідних складових міграційної політики важливого значення 

набувають також заходи соціального захисту працівників-мігрантів в Україні. 
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На сучасному етапі розвитку суспільства пріоритетним напрямком у 

формуванні соціальної політики держави є соціальний захист. Його виникнення 

пов’язане з розвитком особистої доброчинності, якою характеризувалося людське 

суспільство, починаючи з доісторичних часів. Вияв доброчинності, з одного боку, 

був виразом природного співчуття й підтримкою особистого авторитету, а з 

іншого – адекватною відповіддю на суспільні потреби [60, с. 5]. 

На наш погляд, з думкою зазначених вище авторів не можна погодитися, 

оскільки поняття соціального захисту є більш всеохоплюючим та широким, ніж 

соціального забезпечення, так як соціальне забезпечення, поряд із соціальним 

страхуванням та соціальними гарантіями, виступає лише одним із елементів та 

рівнів соціального захисту До структури саме соціального захисту відносять таку 

категорію як соціальні гарантії, що, у свою чергу, на нашу думку, можна 

охарактеризувати як сприяння реалізації прав і свобод (шляхом позитивного 

впливу на формування їх загальносоціальних гарантій). Поняття «захист» більш 

загальне відносно поняття «забезпечення», оскільки при характеристиці терміна 

соціального забезпечення увага акцентується в основному на його матеріальній 

складовій, тобто наведене поняття трактується як система допомог та виражених 

у конкретних розмірах соціальних пільг тощо, спрямованих на забезпечення 

належного рівня життя людини, а також можливості реалізації основоположних 

прав та свобод. Щодо тлумачення поняття «соціальний захист», на нашу думку, 

це більш універсальне та всеосяжне поняття, яке включає в себе як систему 

матеріальної допомоги відповідним категоріям осіб, так і вжиття державою 

заходів, зокрема юридичних, для запобігання порушенню прав і свобод, 

профілактики таких порушень. Таким чином, зазначеним спростовується 

наведена вище позиція П.М. Рабіновича та О. З. Панкевича щодо співвідношення 

понять «соціальне забезпечення» та «соціальний захист». 

Переходячи до аналізу конкретних особливостей соціального захисту 

працівників-мігрантів в Україні, вивчення системи відповідних розроблених в 

Україні заходів, перш за все слід зауважити, що відповідно до ст. 46 Основного 

Закону України громадяни мають право на соціальний захист, що включає право 
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на забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, 

втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у 

старості та в інших випадках, передбачених законом. Це право гарантується 

загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням за рахунок страхових 

внесків громадян, підприємств, установ і організацій, а також бюджетних та 

інших джерел соціального забезпечення; створенням мережі державних, 

комунальних, приватних закладів для догляду за непрацездатними [57]. Таким 

чином, бачимо, що на конституційному рівні закріплено право громадян України 

на соціальний захист. 

С.І. Бичков вважає, що соціальний захист являє собою таку сукупність 

нормативно-правових заходів, а також дій держави, що повинна, в першу чергу, 

забезпечити досягнення наступних цілей: 1) установлення передбаченого 

законодавством України періодично оновлюваного гарантованого прожиткового 

мінімуму. На його основі визначається нижня межа заробітної плати, формується 

система пенсій та допомог, гарантується обслуговування в житлово-комунальній 

та соціально-культурній сферах; 2) забезпечення диференційованого підходу до 

різних соціально-демографічних верств населення залежно від ступеня їх 

економічної самостійності, працездатності та можливості отримання доходів;  

3) реалізацію прав кожного громадянина на працю і отримання гарантованого 

мінімуму доходів, достатнього для нормальної життєдіяльності працюючого та 

його сім’ї; 4) державні гарантії по оплаті найманої праці встановленням її 

мінімального рівня незалежно від об’єкта прикладання праці: на власному 

виробництві, в кооперативі, асоціації, акціонерному товаристві або на 

державному підприємстві; 5) надання різних форм допомоги безробітним: 

виплати по безробіттю, організація громадських робіт, перепідготовка та 

отримання нової спеціальності, з якої є вільні робочі місця, створення умов для 

започаткування власної справи; 6) державні гарантії щодо підтримки необхідного 

рівня життя малозабезпеченим категоріям населення; 7) індексування грошових 

вкладів населення у випадку зростання цін на товари та послуги; 8) грошову 

компенсацію населенню при здійсненні реформ цін; 9) розробку та законодавче 
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врегулювання (затвердження) всього комплексу заходів, що складають у всій 

повноті систему соціального захисту всього населення (працюючих, 

непрацюючих у працездатному стані, непрацездатних, пенсіонерів, інвалідів, 

підростаючого покоління, багатодітних матерів, неповні та малозабезпечені сім’ї) 

[77, с. 238]. 

Таким чином, автором запропоновано широке розуміння поняття 

соціального захисту, до якого він включив як систему норм щодо надання різних 

видів соціального забезпечення, так і відповідну діяльність держави як складову 

частину її політики щодо втілення зазначених норм у життя. Такий підхід 

найбільш точно відображає сутність соціального захисту як одного із 

пріоритетних напрямів діяльності держави, проте у контексті нашого дослідження 

доцільно буде зупинитися на аналізі правового регулювання конкретних заходів 

соціального захисту, що застосовуються до досліджуваної категорії осіб та, 

відповідно, проаналізувати лише окрему складову соціального захисту населення 

в цілому – соціальне забезпечення трудових мігрантів. 

Трудова міграція, безсумнівно, сприяє перерозподілу робочої сили та 

підвищенню ефективності людського капіталу. Водночас, як і більшість інших 

проявів гнучкого ринку праці, трудова міграція містить загрозу послаблення 

соціального захисту працівників, а отже, вимагає нових, нестандартних підходів 

до його організації [78, с. 73]. 

Питання соціального захисту та соціального забезпечення трудових 

мігрантів отримало своє відображення як у міжнародно-правових документах, 

згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, так і в 

національному законодавстві України. Так, проблемам захисту прав трудових 

мігрантів приділяється велика увага на міжнародному рівні. Відповідно до 

Конвенції МОП № 97 (переглянутої) від 01.07.1949 кожний член Організації, для 

якого ця Конвенція є чинною, зобов’язується надавати без дискримінації за 

ознакою національності, раси, релігії або статі іммігрантам, що законно 

прибувають на його територію, умови не менш сприятливі, ніж ті, якими 

користуються його власні громадяни, щодо, зокрема, соціального забезпечення 
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(під яким розуміють постанови щодо нещасних випадків на виробництві, охорони 

материнства, хвороби, інвалідності, старості, смерті, безробіття та сімейних 

обов’язків, а також усіх інших випадків, які згідно з законодавством країни 

входять до системи соціального забезпечення) з урахуванням таких обмежень: 

існування відповідної угоди для збереження вже набутих прав або прав у процесі 

набуття; законодавство країни імміграції може вимагати укладання спеціальних 

угод щодо допомоги або часткової допомоги, яка повністю виплачується з 

громадських фондів, а також допомоги, яка виплачується особам, котрі не 

задовольняють умов, потрібних для отримання нормальної пенсії [79]. 

Конвенція МОП про зловживання в галузі міграції і про забезпечення 

працівникам-мігрантам рівних можливостей і рівного ставлення №143 від 1975 

року [80] закликає країни-члени МОП боротися із зловживаннями у сфері 

міграцій і дотримуватися базових прав людини стосовно всіх працівників-

мігрантів. При цьому можливості та забезпечення соціального захисту, інших 

прав та свобод нарівні з громадянами країни гарантуються тим працівникам-

мігрантам та членам їхніх сімей, які перебувають на території країни на законних 

підставах. Прийнята одночасно Рекомендація МОП про працівників-мігрантів № 

151 передбачає серед таких гарантій, зокрема, право на участь у заходах активної 

політики зайнятості (доступ до послуг професійної орієнтації та сприяння у 

працевлаштуванні, захист зайнятості, надання іншої чи тимчасової роботи або 

перепідготовки у разі втрати роботи), належні умови праці, в тому числі заходи 

безпеки праці й соціального захисту, та належні умови життя, включаючи житло, 

соціальну допомогу, доступ до освіти та охорони здоров’я. У Рекомендації також 

зазначається, що незалежно від факту легалізації працівника-мігранта на території 

країни працевлаштування, у разі його виїзду, він має право на будь-яку 

неодержану винагороду за виконану роботу (в тому числі вихідну допомогу) та 

виплату допомоги, пов’язаної з одержаною виробничою травмою чи професійним 

захворюванням, а також відповідно до національної практики – на компенсацію за 

невикористану щорічну відпустку та повернення сплачених внесків по 

соціальному страхуванню, якщо вони не дають або можуть не дати збільшення 
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прав на соціальне забезпечення відповідно до національного законодавства, 

нормативних актів або міжнародних угод. При цьому наголошується на 

необхідності укладання двосторонніх або багатосторонніх угод у галузі 

соціального забезпечення з метою захисту прав мігрантів. Україна не 

ратифікувала зазначену Конвенцію (так само як і Конвенцію МОП про зайнятість 

мігрантів № 97 1949 р.), але долучилася до процесу укладання угод з іншими 

країнами щодо соціального забезпечення [81]. 

За роки незалежності Україна уклала низку угод у сфері працевлаштування 

та соціального забезпечення з урядами інших держав: з Російською Федерацією 

(14 січня 1993 року), Республікою Молдова (12 грудня 1993 року), Республікою 

Польща (16 лютого 1994 року), Литовською Республікою (28 березня 1995 року), 

Республікою Білорусь (17 червня 1995 року), Республікою Вірменія (17 червня 

1995 року), Латвійською Республікою (21 листопада 1995 року), Чеською 

Республікою, Соціалістичною Республікою В’єтнам (08 квітня 1996 року), 

Словацькою Республікою (06 грудня 2000 року), Португальською Республікою 

(07 липня 2009 року), Королівством Іспанія (07 жовтня 1996 року), Республікою 

Болгарія (04 вересня 2001 року), Естонською Республікою (02 листопада 2011 

року) [75, с. 379]. 

Крім того, Угоди щодо співробітництва в галузі трудової міграції та 

соціального захисту трудівників-мігрантів, укладені в рамках СНД 06 березня 

1998 року, ратифіковані Законом України від 17 березня 1999 року [82]. 

Аналіз національного законодавства дозволяє дійти висновку, що статус 

іноземців в Україні визначається згідно із Законом України «Про правовий статус 

іноземців та осіб без громадянства» від 22.09.2011 № 3773-VI. [83] та Законом 

України «Про зовнішню трудову міграцію» [38]. Ст. 3 цього Закону [38] 

передбачено, що іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на 

законних підставах, користуються тими самими правами і свободами, а також 

несуть такі самі обов’язки, як і громадяни України, за винятками, встановленими 

Конституцією, законами чи міжнародними договорами України. Іноземці та особи 

без громадянства, які перебувають під юрисдикцією України, незалежно від 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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законності їх перебування, мають право на визнання їх правосуб’єктності та 

основних прав і свобод людини. Статтею 4 зазначеного вище Закону закріплено, 

що іноземці та особи без громадянства, які відповідно до закону прибули в 

Україну для працевлаштування та отримали посвідку на тимчасове проживання, 

вважаються такими, які на законних підставах перебувають на території України 

на період роботи в Україні [83]. Крім того, стаття 9 Закону регламентує, що 

іноземці та особи без громадянства в’їжджають в Україну за наявності 

визначеного цим Законом чи міжнародним договором України паспортного 

документа та одержаної у встановленому порядку візи, якщо інше не передбачено 

законодавством чи міжнародними договорами України. Це правило не 

поширюється на іноземців та осіб без громадянства, які перетинають державний 

кордон України з метою визнання їх біженцями або особами, які потребують 

додаткового або тимчасового захисту чи отримання притулку [83]. 

Таким чином, виходячи з окресленого, можна стверджувати, що для 

визнання іноземця або апатрида таким, що перебуває в Україні на законних 

підставах, необхідно перетнути державний кордон з відповідним паспортним 

документом, а також з одержаною у визначеному порядку візою. У разі тривалого 

перебування в Україні з метою працевлаштування для визнання іноземця або 

апатрида таким, що перебуває в Україні на законних підставах, необхідно 

отримати посвідку на тимчасове проживання. 

Як бачимо, даним нормативним актом іноземці та особи без громадянства 

(до них, очевидно, можна також віднести й іноземних громадян та осіб без 

громадянства, які іммігрують в Україну з метою пошуку роботи, тобто 

працівників-мігрантів) у своєму правовому статусі прирівнюються до громадян 

України, за винятками відповідних прав та обов’язків, що прямо визначені 

Конституцією України [57]. Проте при аналізі наведеної законодавчої норми слід 

звернути увагу на те, що для отримання усього об’єму прав та свобод іноземець 

чи апатрид повинен перебувати в Україні на законних підставах. Очевидно, що у 

даному випадку існує неврегульованість правового статусу нелегальних 

працівників-мігрантів, тобто осіб, що перебувають в Україні без належно 
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оформлених підстав для такого перебування. Дана проблема, на нашу думку, 

потребує подальшого врегулювання та вивчення. 

Відповідно до Закону України «Про зовнішню трудову міграцію» [38], 

визначено правові та організаційні засади державного регулювання зовнішньої 

трудової міграції та соціального захисту громадян України за кордоном (трудових 

мігрантів) і членів їхніх сімей. Згідно з наведеним Законом державна політика у 

сфері зовнішньої трудової міграції здійснюється за такими напрямами: 1) 

здійснення ефективного державного регулювання зовнішньої трудової міграції; 2) 

забезпечення соціального та правового захисту трудових мігрантів і членів їхніх 

сімей; 3) здійснення співробітництва з державними органами іноземних держав, 

міжнародними та громадськими об’єднаннями, заінтересованими у вирішенні 

питань зовнішньої трудової міграції; 4) здійснення заходів із запобігання 

незаконній зовнішній трудовій міграції; 5) створення умов для повернення в 

Україну та реінтеграції в суспільство трудових мігрантів і членів їхніх сімей; 6) 

посилення інституційної спроможності закордонних дипломатичних установ 

України щодо надання правової, інформаційної та іншої допомоги трудовим 

мігрантам і членам їхніх сімей на території держави перебування; 7) проведення 

науково-дослідної та інформаційно-роз’яснювальної діяльності у сфері 

зовнішньої трудової міграції; 8) удосконалення системи збирання та оброблення 

статистичної інформації про трудових мігрантів і членів їхніх сімей, а також 

моніторингу стану зовнішньої трудової міграції; 9) сприяння задоволенню 

національно-культурних, освітніх та мовних потреб трудових мігрантів і членів 

їхніх сімей; 10) укладення міжнародних договорів з питань захисту прав трудових 

мігрантів і членів їхніх сімей у державі перебування. 

Окремі питання щодо соціального забезпечення трудових мігрантів в 

Україні регулюються також Основами законодавства України про 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування від 14 січня 1998 року 

№ 16/98-ВР [84]. 

Статтею 5 Основ законодавства України про загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування до принципів соціального страхування в Україні віднесено 
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принцип обов’язковості страхування осіб, які працюють на умовах трудового 

договору (контракту) та інших підставах, передбачених законодавством про 

працю, осіб, які забезпечують себе роботою самостійно (члени творчих спілок, 

творчі працівники, які не є членами творчих спілок) та громадян-суб’єктів 

підприємницької діяльності, принцип паритетності представників усіх суб’єктів 

загальнообов’язкового державного соціального страхування в управлінні 

загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням [84]. 

Наведеній нормі кореспондують положення статті 7 Основ, відповідно до 

якої загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню підлягають: 

1) особи, які працюють на умовах трудового договору (контракту) на 

підприємствах, в організаціях, установах незалежно від їх форм власності та 

господарювання, у фізичних осіб; 2) особи, які забезпечують себе роботою 

самостійно (члени творчих спілок, творчі працівники, які не є членами творчих 

спілок); 3) громадяни-суб’єкти підприємницької діяльності [84]. Громадяни 

України, які працюють за межами території України та не застраховані в системі 

соціального страхування країни, в якій вони перебувають, мають право на 

забезпечення за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням в 

Україні за умови сплати страхових внесків, якщо інше не передбачено 

міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана 

Верховною Радою України [84].. 

З наведених законодавчих положень можемо зробити висновок, що 

соціальне страхування в Україні не містить винятків за ознакою громадянства 

особи. Тобто Основами законодавства України про загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування [84] встановлено рівні можливості як для громадян 

України, так і для іноземців та апатридів щодо можливості реалізації права на 

соціальне страхування. Єдиною умовою, дотримання якої необхідне для 

здійснення соціального страхування особи, є її працевлаштування за трудовим 

договором на підприємстві, в установі, організації чи у фізичної особи або 

забезпечення себе роботою самостійно при умові сплати страхових внесків. Більш 

того, Основами закріплено принцип паритетності усіх суб’єктів 
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загальнообов’язкового державного соціального страхування в управлінні 

загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням. 

Слушно також проаналізувати норми Закону України «Про 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09 липня 2003 року 

№ 1058-ІV [48], стаття 12 якого визначає, що особи, які досягли 16-річного віку та 

не належать до кола осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному 

пенсійному страхуванню відповідно до статті 11 цього Закону, у тому числі 

іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають або працюють на 

території України, громадяни України, які постійно проживають або працюють за 

межами України, якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на 

обов’язковість яких надана Верховною Радою України, мають право на 

добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного 

страхування. Зазначені особи можуть брати добровільну участь у солідарній 

системі або в накопичувальній системі пенсійного страхування або одночасно в 

обох системах відповідно до укладеного договору про добровільну участь у 

системі загальнообов’язкового державного соціального страхування (далі – 

договір про добровільну участь) згідно із Законом України «Про збір та облік 

єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» [85]. 

Подібні положення отримали своє відображення і в статті 4 Закону України 

«Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок 

безробіття» від 02 березня 2000 року № 1533-ІІІ, у якій зазначено, що 

страхуванню на випадок безробіття підлягають особи, які працюють на умовах 

трудового договору (контракту), цивільно-правового договору, включаючи тих, 

які проходять альтернативну (невійськову) службу, а також тих, які працюють 

неповний робочий день або неповний робочий тиждень, та на інших підставах, 

передбачених законодавством про працю, військовослужбовці (крім 

військовослужбовців строкової служби), особи, які забезпечують себе роботою 

самостійно, та фізичні особи-підприємці [48]. 

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо реформування загальнообов’язкового державного соціального 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1058-15/paran182#n182
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2464-17
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страхування та легалізації фонду оплати праці» від 28 грудня 2014 року № 77-VIII 

[86] також відсутні обмеження щодо соціального страхування від нещасного 

випадку на виробництві та професійного захворювання, що спричинили втрату 

працездатності, а також щодо соціального страхування у зв’язку з тимчасовою 

втратою працездатності для іноземних осіб та осіб без громадянства. Так, у статті 

18 Закону зазначено, що страхуванню у зв’язку з тимчасовою втратою 

працездатності підлягають особи, які працюють на умовах трудового договору 

(контракту) на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми 

власності та господарювання, у тому числі в іноземних дипломатичних та 

консульських установах, інших представництвах нерезидентів або у фізичних 

осіб, а також обрані на виборні посади в органах державної влади, органах 

місцевого самоврядування та в інших органах [86]. 

Як бачимо, національне законодавство України містить ряд норм, які 

закріплюють реальну можливість та гарантоване право трудового мігранта 

незалежно від країни його громадянства на отримання соціального страхування 

різних видів [87, с. 315]. Проте для реалізації права на соціальне страхування 

будь-якого із наведених видів трудовий мігрант повинен бути офіційно 

працевлаштований за трудовим договором або діяти як особа, яка забезпечує себе 

роботою самостійно (підприємець, самозайнята особа) та зареєстрована як така, 

що забезпечує себе роботою самостійно у встановленому законом порядку. В 

даному контексті невирішеною залишається проблема соціального страхування 

нелегальних трудових мігрантів, тобто осіб, які працюють в Україні неофіційно. 

Виходячи з конституційної рівності прав кожного, національне законодавство 

України має в подальшому розвиватися у напрямку вирішення даної проблеми як 

у сфері легалізації фонду оплати праці та виведення підприємництва з тіньового 

сектора, так і у сфері удосконалення самих норм щодо соціального страхування з 

метою можливості передбачення у даних нормах можливості добровільного 

соціального страхування різних видів нелегальних працівників-мігрантів. 
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Участь іноземців та осіб без громадянства у системі пенсійного 

забезпечення України регулюється Законом України «Про загальнообов’язкове 

державне пенсійне страхування» від 09 липня 2003 року № 1058-ІV [48]. 

Статтею 19 Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо реформування загальнообов’язкового державного соціального 

страхування та легалізації фонду оплати праці» від 28 грудня 2014 року № 77-VIII 

[86] закріплене положення, відповідно до якого право на матеріальне 

забезпечення та соціальні послуги за страхуванням у зв’язку з тимчасовою 

втратою працездатності мають застраховані громадяни України, іноземці, особи 

без громадянства та члени їх сімей, які проживають в Україні, якщо інше не 

передбачено міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого 

надана Верховною Радою України. Це право виникає з настанням страхового 

випадку в період роботи (включаючи час випробування та день звільнення), якщо 

інше не передбачено законом, при умові сплати страхових внесків до Фонду 

згідно із законом, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, 

згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України. Громадяни 

України, які працюють за межами території України і не застраховані в системі 

соціального страхування країни, в якій вони перебувають, мають право на 

матеріальне забезпечення та соціальні послуги відповідно до цього Закону за 

умови сплати страхових внесків до Фонду згідно із законом, якщо інше не 

передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких 

надана Верховною Радою України [86]. 

Відповідно до ст. 6 Закону України «Про загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування на випадок безробіття» від 02 березня 2000 року № 1533-ІІІ 

[88] право на матеріальне забезпечення на випадок безробіття та соціальні 

послуги мають застраховані особи. Наведене положення у поєднанні з нормою 

статті 4 даного Закону дає підстави для висновку про те, що право на матеріальне 

забезпечення на випадок безробіття в Україні мають усі особи, а також іноземці та 

особи без громадянства, за умови сплати ними страхових внесків та офіційного 

легального працевлаштування за трудовим договором. 
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Законом України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» від 21 

листопада 1992 року № 2811-ХІІ встановлено, що іноземці та особи без 

громадянства, які постійно проживають в Україні, а також особи, яких визнано в 

Україні біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, мають 

право на державну допомогу нарівні з громадянами України на умовах, 

передбачених цим Законом, іншими законами або міжнародними договорами 

України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України [89]. У 

разі, коли міжнародним договором України передбачено інші правила, ніж ті, що 

містяться у цьому Законі, застосовуються правила, встановлені цим договором 

[89]. 

Перейдемо до аналізу соціальних гарантій для трудових мігрантів. Стаття 1 

Закону України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні 

гарантії» від 05 жовтня 2000 року № 2017-ІІІ [90] містить визначення поняття 

«державні соціальні гарантії», яке тлумачиться як встановлені законами 

мінімальні розміри оплати праці, доходів громадян, пенсійного забезпечення, 

соціальної допомоги, розміри інших видів соціальних виплат, встановлені 

законами та іншими нормативно-правовими актами, які забезпечують рівень 

життя, не нижчий від прожиткового мінімуму.  

Так, Законом України «Про Державний бюджет України» на відповідний 

рік щорічно встановлюються розміри прожиткового мінімуму для відповідних 

демографічних груп, а саме: для дітей віком до 6 років, від 6 до 18 років; 

працездатних осіб та осіб, які втратили працездатність. Крім того, встановлюється 

мінімальний розмір місячної заробітної плати, а також заробітної плати у 

погодинному розмірі. 

Відповідно до ст. 3 Закону України «Про державні соціальні стандарти та 

державні соціальні гарантії» від 05 жовтня 2000 року № 2017-ІІІ [90] формування 

державних соціальних стандартів і нормативів здійснюється за такими 

принципами: забезпечення визначених Конституцією України соціальних прав та 

державних соціальних гарантій достатнього життєвого рівня для кожного; 

законодавчого встановлення найважливіших державних соціальних стандартів і 
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нормативів; диференційованого за соціально-демографічними ознаками підходу 

до визначення нормативів; наукової обгрунтованості норм споживання та 

забезпечення; соціального партнерства; гласності та громадського контролю при 

їх визначенні та застосуванні; урахування вимог норм міжнародних договорів 

України у сфері соціального захисту та трудових відносин. 

Як бачимо, держава намагається створити умови, які б дозволили кожному 

забезпечити себе та свою сім’ю належним рівнем і обсягом товарів та послуг, 

необхідних для нормальної життєдіяльності людини. З цією метою законодавчо 

встановлюються величини прожиткових мінімумів, які розробляються 

відповідними експертними групами. Наведені соціальні стандарти зобов’язують 

усіх учасників суспільних відносин, у тому числі й трудових, що діють у 

правовому полі Української держави, встановлювати рівень оплати праці, не 

нижчий, ніж рівень мінімальної заробітної плати, визначеної Законом України 

«Про Державний бюджет України» на відповідний рік, а також при оплаті праці 

та наданні додаткових соціальних гарантій максимально враховувати мінімальні 

прожиткові мінімуми для дітей та дорослого працездатного населення. 

Отже, українське законодавство та відповідні міжнародні угоди, які 

ратифіковані і є його частиною, містить прогресивні норми щодо соціального 

забезпечення працівників-мігрантів в Україні. Наведені норми прийняті з метою 

охоплення соціальним захистом усіх категорій працівників та недопущення 

дискримінації стосовно реалізації соціальних прав осіб за ознакою громадянства 

чи територіальності. 

Аналізуючи законодавство України щодо соціальних гарантій, звертаємо 

також увагу на те, що у ньому відсутні будь-які обмеження чи звуження таких 

гарантій для осіб за ознакою громадянства чи території походження. З 

окресленого можна зробити висновок про те, що особи без громадянства та 

іноземці, які працевлаштувалися на Україні, мають задеклароване та нормативно 

закріплене право на отримання відповідних соціальних гарантій нарівні з 

громадянами України. Проблеми щодо охоплення соціальними гарантіями 

працівників-мігрантів в Україні та застосування даних гарантій при оплаті праці й 
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наданні інших видів забезпечення можуть виникнути на стадії реалізації права на 

працю та великою мірою залежати від статусу трудового мігранта. Зокрема 

очевидним є те, що легальні трудові мігранти, які офіційно працевлаштовані на 

території України, та їх роботодавець, корті діють згідно з чинним 

законодавством України, будуть охоплені усією повнотою соціальних гарантій. 

Проте стан реалізації та дотримання соціальних гарантій при оплаті праці та 

здійсненні соціального забезпечення нелегальних працівників-мігрантів в Україні 

буде залежати лише від волевиявлення роботодавця такого мігранта, оскільки на 

даний час відсутні ефективні правові механізми впливу на сферу неофіційного 

працевлаштування у напрямку забезпечення обов’язковості дотримання 

соціальних гарантій держави та врахування розмірів мініміальних прожиткових 

мінімумів і мінімальної заробітної плати при оплаті праці у разі нелегального 

працевлаштування осіб. 

 

2.2 Види соціального забезпечення працівників-мігрантів в Україні 

 

Донедавна в Україні соціальне забезпечення здійснювалося лише за рахунок 

бюджетних коштів, що давало підстави розглядати його як суто державний вид 

діяльності, який полягає у призначенні окремих видів соціального забезпечення 

тільки державними органами та поширення його практично на всіх громадян без 

урахування їхньої трудової діяльності. Ст. 46 Конституції України, передбачаючи 

гарантії реалізації права громадян на соціальний захист, називає різноманітні 

джерела для їх фінансування, виділяючи, передусім, соціальне страхування, 

асигнування з бюджету тощо. На сьогодні існують різноманітні види соціального 

забезпечення, які доповнюють один одного та формують загальнодержавну 

систему соціального забезпечення [91, с. 233]. 

Для найбільш повного та всебічного дослідження видів соціального 

забезпечення трудових мігрантів в Україні слід, насамперед, з’ясувати і 

систематизувати теоретичні підходи до розуміння поняття соціального 

забезпечення, виділити поняття соціального забезпечення трудових мігрантів, а 
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також визначити, які саме види соціального забезпечення існують в Україні та 

яким чином вони забезпечуються в Україні для трудових мігрантів. 

На думку О.О. Кочемировської та О.М. Пищуліної, соціальне забезпечення 

– це система державних заходів щодо надання матеріальної допомоги з метою 

компенсації, зниження або запобігання негативному впливу соціальних ризиків на 

осіб, які через незалежні від них життєві обставини не мають достатніх засобів до 

існування. Метою соцзабезпечення є вирівнювання соціального становища 

вразливих осіб відносно інших членів суспільства. Воно є формою вираження 

політики держави, спрямованої на матеріальне забезпечення окремих категорій 

громадян (за рахунок частини державного та місцевих бюджетів, фондів 

соціального страхування, позабюджетних фондів соціального призначення, інших 

обумовлених законодавством коштів) у випадку настання обставин, що 

визнаються державою на даному етапі розвитку соціально значущими та тягнуть 

за собою втрату чи зниження доходу, малозабезпеченість, бідність [92, с. 8]. 

У ч. 3 ст. 46 Конституції України вказується, що основним джерелом 

існування громадян, яке має забезпечувати рівень їх життя не нижче від 

прожиткового мінімуму, встановленого законом, є пенсії, інші види соціальних 

виплат та допомоги. Тим самим фактично вказується на конкретні види 

соціального забезпечення громадян України, хоча сам термін «види соціального 

забезпечення» в Конституції України не застосовується. А.А. Казанчан зазначає, 

що поняття «види соціального забезпечення» більшість науковців визначають як 

об’єкти соціально-забезпечувальних матеріальних правовідносин або як конкретні 

матеріальні блага, з приводу яких вони виникають [93, с. 2]. 

О.О. Кочемировська та О.М. Пищуліна відзначають, що соцзабезпечення 

полягає і в безпосередньому наданні державою грошових виплат особам, які 

мають на них право, і в забезпеченні соціального утримання, наданні медичної 

допомоги, безоплатному (безеквівалентному) або на пільгових умовах 

обслуговуванні громадян. Воно охоплює заходи, що передбачають надання 

допомоги у грошовій або натуральній формах, зокрема у таких випадках:  

відсутність (або нестача) доходу від трудової діяльності (через хворобу, 
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інвалідність, народження дитини, травму на виробництві, безробіття, старість 

тощо); відсутність доступу до медичного обслуговування або фінансова 

недоступність медичних послуг;  неможливість або низька спроможність сім’ї 

утримувати особу, перш за все дитину, або непрацездатного (вимушено 

непрацюючого) члена сім’ї;  загальна бідність та соціальна ізоляція [92, с. 9]. 

Так, Б.І. Сташків до видів соціального забезпечення відносить пенсію, 

грошову допомогу, компенсацію, субсидію, пільгу, соціальна послугу [94, с. 74]. 

І.С. Ярошенко обмежує перелік видів соціального забезпечення пенсіями, 

допомогами та соціальними послугами [95, с. 11-13]. Т.Л. Постригань, наприклад, 

пропонує наступну класифікацію видів соціального забезпечення трудового 

мігранта у трудових відносинах: 1) забезпечення за рахунок коштів соціальних 

фондів роботодавця. Колективно-договірне регулювання трудових відносин 

представлене на державному, галузевому, регіональному та виробничому рівнях і 

здійснюється у формі колективних угод і колективних договорів; 2) обов’язкове 

державне соціальне страхування працівників, що здійснюється за рахунок 

роботодавців. У даному випадку йдеться про державно-нормативний спосіб 

регулювання соціального захисту працівників. Здійснення фінансування 

працівників і членів їх сімей у разі настання страхових випадків регулюється 

нормами права соціального забезпечення. Що стосується трудових 

правовідносин, соціальний захист буде тоді належно реалізованим, коли 

обов’язок щодо поінформованості, по-перше, бере на себе держава шляхом 

правотворчості та правового всеобучу; по-друге, держава покладає обов’язок 

стосовно інформування про умови праці, суб’єктивні права працівника та гарантії 

їх забезпечення на роботодавця. Щоб обов’язок роботодавця не був лише 

декларативним, потрібно розробити чіткий механізм інформування з боку 

роботодавця шляхом встановлення певної форми інформування (в письмовому 

трудовому договорі, контракті або в самостійній письмовій формі) з визначенням 

конкретних часових меж інформування, вважає науковець [96, с. 36]. 

Науковці наводять також різні за змістом думки і при спробі дати правову 

характеристику окремих видів соціального забезпечення. Наприклад, І.М. Сирота 
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вважає, що соціальні виплати надаються «у вигляді пенсій (допомоги), у 

натуральному вигляді (одержання харчування, технічних засобів пересування, 

протезування, працевлаштування громадян, що частково втратили працездатність, 

розміщення непрацездатних у будинках для старих й інвалідів» [97, с. 30]. Інші 

науковці до категорії соціальних виплат відносять виключно грошові виплати. 

С.М. Синчук, зокрема, виділяє такі соціальні виплати, як пенсії та соціальні 

допомоги. Пенсії поділяються на страхові (сплачуються застрахованим особам з 

коштів соціальних страхових фондів) та державні (призначаються у зв’язку з 

роботою на певних посадах, пов’язаних з виконанням державних обов’язків, 

виплачуються, як правило, з державного чи місцевих бюджетів). До страхових 

пенсій С.М. Синчук відносить: у солідарній системі: пенсію за віком, пенсію у 

випадку інвалідності, пенсію у випадку втрати годувальника; у накопичувальній 

обов’язковій системі пенсійного страхування: довічну пенсію, одноразову 

пенсійну виплату; в системі недержавного пенсійного страхування: довічну 

пенсію, пенсію на визначений період, одноразову пенсійну виплату [98, с. 55-56]. 

Соціальні допомоги, на думку автора, включають страхові та державні (не 

страхові) соціальні допомоги як «короткострокові (одноразові або періодичні) 

виплати, цільовим призначенням яких є компенсація втраченого заробітку чи 

додаткова підтримка громадян у випадку настання соціального ризику за рахунок 

коштів соціальних страхових фондів чи бюджетів різних рівнів» [98, с. 56-57].  

Н.Б. Болотіна визначає, що грошові (готівкові) соціальні виплати надаються 

у вигляді пенсій, соціальних допомог (одноразових та періодичних), 

компенсаційних виплат. Соціальні виплати, у свою чергу, поділяються на 

допомоги малозабезпеченим сім’ям, сім’ям з дітьми, дітям-сиротам, у разі 

тимчасової непрацездатності, у разі безробіття, грошову цільову допомогу на 

прожиття, грошові надбавки на догляд, допомоги хворим на СНІД, на утриманців, 

на поховання тощо [99, с. 135-136]. Так само багато відмінностей в розумінні 

поняття й змісту інших видів соціального забезпечення, до яких слід віднести 

соціальне обслуговування, натуральне забезпечення, забезпечення пільгами та 

перевагами тощо.  
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Додатково слід зазначити, що за стандартами Ради Європи соціальне 

забезпечення включає, крім матеріального забезпечення (завдяки соціальному 

страхуванню), також інші форми соціального захисту: державну соціальну 

допомогу, спеціальний і особливий (додатковий) соціальний захист тощо [92, 

с. 10]. 

Навівши думки вчених щодо поняття соціального забезпечення в 

загальному, а також виділивши існуючі підходи до визначення його видів, 

вважаємо, можна зробити висновок, що під соціальним забезпечення трудових 

мігрантів в Україні слід розуміти один із проявів державної соціальної політики 

та варіант перерозподілу суспільного доходу, який полягає у здійсненні державою 

сукупності заходів щодо надання матеріальної допомоги трудовим мігрантам 

(особам, що здійснили транскордонне або внутрішнє територіальне переміщення з 

метою працевлаштування) з метою подолання або зменшення дії соціальних 

ризиків, яких вони зазнали у зв’язку з таким переміщенням, а також інших 

соціальних ризиків, котрі носять загальнопоширений характер (об’єктивні життєві 

обставини, що призвели до скрутного становища та зумовили втрату засобів до 

існування). Вважаємо, що визначальною ознакою у запропонованій нами дефініції 

поняття соціального забезпечення трудових мігрантів є матеріальний характер 

здійнюваних державою соціальних заходів. Тобто соціальне забезпечення, у тому 

числі трудових мігрантів, носить ціннісно виражений та предметний характер 

[100]. 

Визначаючи види соціального забезпечення трудових мігрантів в Україні, 

слід виходити із сутності поняття соціального забезпечення та враховувати усі 

визначені чинним законодавством матеріальні блага, які можуть надаватися 

трудових мігрантам у складних життєвих обставинах. А також слід взяти до уваги 

і те, що під час надання соціального забезпечення часто здійснюється поєднання 

різних його видів, а тому поділ заходів держави щодо соціального забезпечення 

працівника-мігранта на такі види є відносно умовним та здійснюється з метою 

систематизації й теоретичного узагальнення понятійного апарату. 
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Вважаємо, що найбільш доцільним є виділити наступні види соціального 

забезпечення трудових мігрантів в Україні: пенсійне забезпечення; надання 

соціальних послуг; надання допомог; надання пільг чи переваг. 

Разом з тим, з огляду на норми Основ законодавства України про 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування [84], згідно з якими 

встановлюються гарантії щодо захисту прав та інтересів осіб, які мають право на 

пенсію, а також на інші види соціального захисту, що включають право на 

забезпечення їх у разі хвороби, постійної або тимчасової втрати працездатності, 

безробіття з незалежних від них обставин, необхідності догляду за дитиною-

інвалідом, хворим членом сім’ї, смерті громадянина та членів його сім’ї тощо, 

доцільно зауважити, що зазначений Закон закріплює, що право на забезпечення за 

загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням згідно з цими 

Основами мають застраховані громадяни України, іноземні громадяни, особи без 

громадянства та члени їх сімей, які проживають в Україні, якщо інше не 

передбачено законодавством України, а також міжнародним договором України, 

згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України [84]. 

Основами законодавства України про загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування [84] передбачено такі види загальнообов’язкового 

державного соціального страхування: пенсійне страхування; страхування у 

зв’язку з тимчасовою втратою працездатності; медичне страхування; страхування 

від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які 

спричинили втрату працездатності; страхування на випадок безробіття; інші види 

страхування, передбачені законами України [84]. 

Надалі перейдемо до аналізу кожного із видів соціального забезпечення 

трудових мігрантів окремо. 

Щодо пенсійного забезпечення трудових мігрантів, то слід зауважити, що 

питання участі іноземців та осіб без громадянства в системі пенсійного 

забезпечення в Україні, а також і участі громадян України в іноземних системах 

регулюються Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування» [48], іншими нормативно-правовими актами, міжнародними 
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договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України. При 

цьому у Законі України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування» [48] надана перевага застосуванню норм міжнародних договорів у 

тому разі, якщо ними передбачають норми, відмінні від українського 

законодавства. 

Відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування» [48] іноземні громадяни та особи без громадянства, які постійно 

проживають і/або працюють на території України, а також громадяни України, які 

постійно проживають і/або працюють на території іноземних держав, підлягають 

загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню, мають право на 

добровільну участь у солідарній або накопичувальній системі пенсійного 

страхування, а також право на отримання пенсійних виплат. 

Проте, як свідчить практика, складність із документальним оформленням 

офіційного працевлаштування та перебування на території України чи іноземних 

держав спричиняє труднощі стосовно прийняття участі у системі 

загальнообов’язкового державного пенсійного страхування. Таким чином, трудові 

мігранти у певній своїй частині фактично позбавляються прав на пенсійне 

забезпечення, а Пенсійний фонд недоотримує внески на загальнообов’язкове 

державне пенсійне страхування, що унеможливлює здійснення подальшого 

пенсійного забезпечення осіб, які його потребують. Зазначені обставини 

зумовлюють необхідність пошуку шляхів нормативного врегулювання такої 

прогалини у законодавстві та полегшення доступу до такого виду соціального 

забезпечення незалежно від держави працевлаштування та перебування [101, с. 

41].  

Аналізуючи питання пенсійного забезпечення трудових мігрантів, не 

можемо оминути увагою Закон України «Про зовнішню трудову міграцію» від 

05.11.2015 № 761-VIII, який набув чинності з 01.01.2016 [38]. Зазначений Закон 

визначає, що трудові мігранти і члени їхніх сімей можуть добровільно брати 

участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування 

згідно із законами України. Пенсійне забезпечення трудових мігрантів 



 

 
102 

здійснюється відповідно до законів, якими встановлюються умови пенсійного 

забезпечення, та міжнародних договорів у сфері пенсійного забезпечення, згода 

на обов’язковість яких надана Верховною Радою України. Громадяни України, які 

здійснювали оплачувану діяльність у державі перебування до набрання чинності 

цим Законом, прирівнюються у своїх правах та законних інтересах до трудових 

мігрантів та членів їхніх сімей [38]. 

Стосовно виплати пенсій особам, які мають намір виїхати на постійне місце 

проживання за кордон, то згідно зі ст. 51 Закону України «Про 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» [48] передбачена 

одноразова виплата пенсії строком шість місяців наперед, яка сплачується 

безпосередньо перед від’їздом пенсіонера за його заявою. Подальша виплата 

пенсії здійснюється органами Пенсійного фонду України у порядку, що 

передбачений міжнародними договорами України. Як випливає із світового 

досвіду, у більшості країн світу у разі відсутності укладених міжнародних 

договорів щодо пенсійного забезпечення мігрантів пенсійного віку прийнято 

забезпечувати зазначену категорію осіб пенсійними виплатами на рівні 

мінімальних стандартів соціального захисту у країні нового місця проживання. 

Така практика застосовується і в Україні. 

Проте слід зауважити, що Україною за часи незалежності укладено низку 

угод щодо працевлаштування та соціального захисту громадян з урядами інших 

держав, які були наведені вище при висвітленні попередніх питань. Доцільно 

лише зазначити, що Україною укладено договори з питань пенсійного 

забезпечення з 21 країною, з них 14 – за територіальним принципом (тобто пенсія 

призначається за законодавством тієї Сторони, у якій проживає особа, що 

звернулася за призначенням пенсії; при цьому стаж роботи, набутий на території 

іншої Сторони, зараховується до необхідного стажу при призначенні пенсій), а з 7 

– за пропорційним принципом (тобто кожна із Договірних Сторін призначає 

пенсію за стаж роботи, що набутий на її території). 

Аналізуючи проблему забезпечення трудових мігрантів соціальним 

обслуговуванням, слід зазначити те, що Закон України «Про зовнішню трудову 
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міграцію» від 05.11.2015 № 761-VIII, який набув чинності з 01.01.2016 [38], 

визначає, що право трудових мігрантів на соціальний захист регулєються 

законодавством держави перебування та міжнародними договорами України, 

згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, що відповідає 

також і змісту чинного законодавства. 

Питання надання соціальних послуг в Україні регулюється Законом України 

«Про соціальні послуги» від 19.06.2003 № 966-IV [102]. Відповідно до ст. 6 

Закону право на отримання соціальних послуг мають громадяни України, а також 

іноземці та особи без громадянства, які проживають в Україні на законних 

підставах та перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі особи, на 

яких поширюється дія Закону України «Про біженців та осіб, які потребують 

додаткового або тимчасового захисту». Перелік соціальних послуг є досить 

широким. Зокрема, особи можуть отримати: соціально-побутові (забезпечення 

харчуванням, соціально-побутова адаптація тощо); соціально-психологічні 

(надання консультацій з питань психологічного здоров’я, психологічна 

діагностика, корекція, адаптація тощо); соціально-медичні (надання первинної та 

стаціонарної медичної допомоги); соціально-педагогічні (організація як 

індивідуального, так і групового навчання); юридичні послуги; послуги з 

працевлаштування тощо. 

Як вбачається із змісту Закону України «Про соціальні послуги» від 

19.06.2003 № 966-IV [102], фактичними підставами для отримання будь-якого 

виду соціальних послуг трудовим мігрантом є перебування його у складній 

життєвій ситуації та неможливість самостійного її подолання. Юридичними 

підставами для отримання соціальних послуг є: законність перебування трудового 

мігранта на території України та звернення до уповноважених органів із 

письмовою заявою про отримання відповідного необхідного виду соціальних 

послуг чи їх комплексу. 

Проте законодавче регулювання даного питання містить ряд недоліків, що 

ускладнює доступ мігранта до отримання соціальних послуг. Це, зокрема, 

відсутність чіткої визначеності того, що слід розуміти під законністю перебування 
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трудового мігранта на території України. Так, відповідно до ст. 4 Закону України 

«Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» від 22.09.2011 № 3773-

VІ іноземці та особи без громадянства, які згідно із законом прибули в Україну 

для працевлаштування та отримали посвідку на тимчасове проживання, 

вважаються такими, які на законних підставах перебувають на території України 

на період роботи в Україні [83]. Відповідно до Тимчасового порядку розгляду 

заяв для оформлення посвідки на постійне проживання та посвідки на тимчасове 

проживання, затвердженого наказом МВС України від 15.07.2013 № 681 [103], 

разом із заявою для оформлення посвідки на тимчасове проживання подається, 

зокрема, паспортний документ іноземця з візою типу Д. Водночас згідно із 

Законом України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» від 

22.09.2011 № 3773-VІ [83], підставою для видачі посвідки на тимчасове 

проживання іноземцям, які відповідно до закону прибули в Україну для 

працевлаштування, є, зокрема, дозвіл на застосування праці іноземців. Зазначені 

неточності зумовлюють неоднозначність розуміння поняття «законність 

перебування» трудового мігранта на території України, а також ускладнюють 

отримання ним зазначеного правового статусу.  

Так, віза типу Д відповідно до Правил оформлення віз для в’їзду в Україну і 

транзитного проїзду через її територію, затверджених постановою Кабінету 

Міністрів України від 01.03.2017 № 118 [104], є довгостроковою візою, яка 

видається іноземцям та особам без громадянства для в’їзду в Україну з метою 

оформлення документів, що дають право на перебування або проживання в 

Україні на строк, що перевищує 90 днів. Довгострокова віза оформляється 

закордонною дипломатичною установою України як багаторазова на 90 днів, 

якщо інше не передбачено законодавством чи міжнародними договорами 

України. Строк, протягом якого іноземець або особа без громадянства може 

в’їхати в Україну, та строк перебування на її території зазначається у візовій 

етикетці. 

Тому, зважаючи на наведене, після в’їзду в Україну трудовий мігрант 

повинен впродовж дії візи оформити посвідку на тимчасове проживання (на 
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протязі 90 днів). Крім того, якщо до моменту подачі документів для оформлення 

посвідки він виїде з України, то довгострокова віза анулюється. Після повернення 

в Україну трудовий мігрант не зможе подавати документи для оформлення 

посвідки, адже йому необхідно буде повторно отримувати візу типу Д. 

Таким чином, складність процедури документального оформлення 

законності перебування на території України трудових мігрантів негативно 

позначається на можливості їх подальшого звернення за відповідними видами 

соціальних послуг. 

Законом України «Про соціальні послуги» від 19.06.2003 № 966-IV [102] не 

передбачено також підстав для звільнення трудового мігранта, що перебуває у 

складних життєвих обставинах та потребує надання соціальних послуг, оскільки 

не в змозі самостійно їх подолати, від оплати таких соціальних послуг. Категорії 

осіб, які можуть отримати соціальні послуги безоплатно, визначені у ст. 7 Закону 

[102], проте серед них відсутня така група осіб як трудові мігранти, тобто особи, 

що потребують вжиття додаткових заходів соціального забезпечення – надання 

соціальних послуг (в тому числі і з працевлаштування) у зв’язку з переїздом до 

іншої країни з метою такого працевлаштування. Зазначене є суттєвим недоліком 

українського законодавства. Трудові мігранти, які на законних підстава 

перебувають на території України, можуть безоплатно отримати соціальні 

послуги у таких випадках: якщо вони не здатні до самообслуговування у зв’язку з 

похилим віком, інвалідністю, відсутністю рідних, що повинні забезпечити їм таке 

обслуговування; у зв’язку з безробіттям але при умові реєстрації у державній 

службі зайнятості, а також у зв’язку з бездомністю, стихійним лихом, 

катастрофами або ж у разі визнання їх біженцями. 

Таким чином, визначений законодавством України складний 

забюрократизований порядок отримання соціальних послуг при умові 

законодавчого декларування права трудових мігрантів на отримання соціальних 

послуг нарівні з громадянами України фактично унеможливлює доступ до їх 

одержання у зв’язку із отриманням статусу «законності перебування» на території 

України, а також встановленням плати трудовим мігрантом за соціальні послуги. 
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Зазначене робить неактуальним для мігранта отримання соціальної послуги та 

фактично знецінює її соціальну мету. Отримати соціальну послугу безоплатно 

трудовий мігрант, який перебуває в Україні на законних підставах, може лише у 

пограничних випадках настання серйозних та загрозливих для життя і здоров’я 

соціальних ризиків, наприклад, при виникненні стихійного лиха, катастрофи, 

інвалідності, бездомності тощо. 

Переходячи до аналізу питання надання трудовим мігрантам в Україні 

соціальних допомог, слід зазначити, що воно регулюється окремими 

спеціальними законодавчими актами. Так, згідно з чинним законодавством 

України передбачено надання наступних видів соціальних допомог: 1) допомога 

на поховання; 2) допомога по тимчасовій непрацездатності; 3) допомога по 

вагітності та пологах; 4) допомога по тимчасовій непрацездатності внаслідок 

нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання; 5) допомога 

на поховання осіб, які померли внаслідок нещасного випадку на виробництві або 

професійного захворювання; 6) допомога по безробіттю. 

Також порядок і умови надання окремих видів допомог визначаються 

відповідними міжнародними договорами України.  

Згідно із Законом України «Про загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування» від 23.09.1999 № 1105-XIV [105] страхуванню від нещасного 

випадку на виробництві підлягають: 1) особи, які працюють на умовах трудового 

договору (контракту); 2) учні та студенти навчальних закладів, клінічні 

ординатори, аспіранти, докторанти, залучені до будь-яких робіт під час, перед або 

після занять, під час занять, коли вони набувають професійних навичок, у період 

проходження виробничої практики (стажування), виконання робіт на 

підприємствах; 3) особи, які утримуються у виправних закладах та залучаються 

до трудової діяльності на виробництві цих установ або на інших підприємствах за 

спеціальними договорами. Добровільно від нещасного випадку можуть 

застрахуватися: 1) особи, які забезпечують себе роботою самостійно (особи, які 

займаються адвокатською, нотаріальною, творчою та іншою діяльністю, 

пов’язаною з отриманням доходу безпосередньо від цієї діяльності, члени 
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фермерського господарства, особистого селянського господарства, якщо вони не є 

найманими працівниками); 2) громадяни-суб’єкти підприємницької діяльності. З 

цього випливає, що трудовий мігрант може отримати страхові виплати, а саме 

допомогу по тимчасовій непрацездатності внаслідок нещасного випадку на 

виробництві або професійного захворювання, а також допомогу на поховання 

осіб, які померли внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного 

захворювання лише при умові сплати відповідних внесків до Фонду соціального 

страхування і лише у таких випадках: а) зайнятості на умовах трудового договору; 

б) при умові добровільної сплати страхових внесків трудовим мігрантом, який є 

приватним підприємцем або забезпечує себе роботою самостійно. Тому варто 

відзначити, що вказані положення Закону суттєво обмежують доступ трудового 

мігранта до отримання зазначеного виду соціальної допомоги, оскільки не всі 

трудові мігранти, що в’їжджають в Україну з метою працевлаштування, мають 

реальну можливість працевлаштуватися саме за трудовим договором 

(законодавець не враховує випадки надання послуг за договорами цивільно-

правового характеру, не говорячи вже про випадки нелегального 

працевлаштування), а тим більше здійснювати свою підприємницьку діяльність. 

Тому, на нашу думку, законодавцю варто розширити коло осіб, які можуть брати 

участь у системі добровільного страхування. 

Доцільно додати, що виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності 

внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання та 

допомоги на поховання осіб, які померли внаслідок нещасного випадку на 

виробництві або професійного захворювання, також врегульована у Законі 

України «Про зовнішню трудову міграцію» від 05.11.2015 № 761-VIII, який набув 

чинності з 01.01.2016 року [38]. Відповідно до ст. 15 Закону право трудових 

мігрантів на відшкодування шкоди, заподіяної під час трудової діяльності в 

державі перебування (каліцтво, професійне захворювання або інше ушкодження 

здоров’я), регулюється законодавством держави перебування та/або умовами 

трудового договору (контракту). У разі смерті трудового мігранта, що сталася під 

час провадження ним трудової діяльності на території держави перебування, 
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перевезення в Україну тіла (праху) померлого здійснюється відповідно до 

законодавства за допомогою дипломатичних або консульських представництв 

України. 

Додатково слід зазначити, що відповідно до згаданих вище дво- та 

багатосторонніх міжнародних угод України з урядами іноземних держав також 

передбачено аналогічні наведеним у Законі [38] положення щодо виплати 

допомоги внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного 

захворювання та допомоги на поховання осіб, які померли внаслідок нещасного 

випадку на виробництві або професійного захворювання, відповідно до яких 

виплата наведених допомог здійснюється за законодавством тієї держави, де 

особа постійно проживала та працювала на момент настання страхового ризику. 

Вивчаючи надання трудовим мігрантам допомоги по безробіттю, слід 

відзначити, що хоча Основами законодавства України про загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування від 14.01.1998 [84] і закріплено право на 

забезпечення загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, що 

включає страхування на випадок безробіття, також й іноземців та осіб без 

громадянства, що проживають на території України, проте на сьогодні у чинному 

нормативно-правовому регулюванні України відсутній чіткий нормативний 

порядок реалізації зазначеного права саме трудовими мігрантами. Так, надання 

допомоги по безробіттю регулюється наказом Міністерства соціальної політики 

від 15.06.2015 № 613 «Про затвердження порядку надання допомоги по 

безробіттю, в тому числі одноразової її виплати для організації безробітним 

підприємницької діяльності» [106]. Згідно із зазначеним документом [106] 

допомога по безробіттю не надається особам, які не мають страхового стажу, а 

також її розмір визначається на підставі відомостей Державного реєстру 

загальнообов’язкового державного соціального страхування залежно від 

страхового стажу, заробітної плати (доходу) та довідок про грошове забезпечення, 

виданих особі військовими комісаріатами, де така особа перебувала на обліку, 

військовими частинами, органами, де особа проходила службу. Таким чином, 

зрозуміло, що наведені положення унеможливлюють отримання допомоги по 
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безробіттю трудовим мігрантом одразу після його в’їзду до України. Право на 

допомогу по безробіттю у трудового мігранта виникне лише за умови участі у 

системі загальнообов’язкового державного соціального страхування та наявності 

відповідного страхового стажу. 

Допомога по тимчасовій непрацездатності надається застрахованій особі у 

формі матеріального забезпечення, яке повністю або частково компенсує втрату 

заробітної плати (доходу), у разі настання в неї одного з таких страхових 

випадків: 1) тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не 

пов’язаної з нещасним випадком на виробництві; 2) необхідності догляду за 

хворою дитиною; 3) необхідності догляду за хворим членом сім’ї; 4) догляду за 

дитиною віком до трьох років або дитиною-інвалідом віком до 18 років у разі 

хвороби матері або іншої особи, яка доглядає за цією дитиною; 5) карантину, 

накладеного органами санітарно-епідеміологічної служби; 6) тимчасового 

переведення застрахованої особи відповідно до медичного висновку на легшу, 

нижчеоплачувану роботу; 7) протезування з поміщенням у стаціонар протезно-

ортопедичного підприємства; 8) перебування в реабілітаційних відділеннях 

санаторно-курортного закладу після перенесених захворювань і травм [84]. Для 

отримання зазначеної допомоги трудовому мігранту, як і у випадку отримання 

проаналізованих вище допомог, необхідно бути застрахованою особою, тобто ним 

повинні бути сплачені внески до системи загальнообов’язкового державного 

соціального страхування, що передбачає випадки офіційного працевлаштування 

або добровільної участі у системі зазначеного страхування. 

Допомога на поховання надається у разі смерті застрахованої особи, а також 

членів сім’ї, які перебували на її утриманні: Її розмір встановлюється правлінням 

Фонду, але не менше розміру прожиткового мінімуму, встановленого законом. 

Чинними міжнародними договорами України передбачено в основному 

територіальний принцип надання допомоги на поховання для трудових мігрантів. 

Тобто наведене означає, що виплата допомоги на поховання здійснюється за 

законодавством країни працевлаштування або ж за законодавством держави, де 

настала смерть особи.  
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Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами, як і допомога на поховання та 

допомога у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, виплачується трудовому 

мігранту відповідно до територіального принципу – за законодавством держави 

працевлаштування. Обов’язковою умовою надання такої допомоги трудовому 

мігранту є його участь у системі загальнообов’язкового державного соціального 

страхування. Допомога по вагітності та пологах надається застрахованій особі у 

формі матеріального забезпечення, яке компенсує втрату заробітної плати 

(доходу) за період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами [84]. 

Крім того, згідно із статтею 3 Закону України «Про державну соціальну 

допомогу малозабезпеченим сім’ям» [107] право на додаткові різні державні 

допомоги мають малозабезпечені родини трудових мігрантів, які постійно 

проживають на території Україні. Тому на родини іноземних громадян та осіб без 

громадянства, які тимчасово працюють в Україні, така допомога не поширюється. 

Останнім блоком видів соціального забезпечення трудових мігрантів є 

надання їм різноманітних пільг, переваг, компенсацій. Слід відзначити, що в 

рамках СНД підписано низку угод про визнання та збереження деяких пільг, що 

надаються особам із спеціальним правовим статусом. До них, зокрема, можна 

віднести Угоду про взаємне визнання прав на пільговий проїзд інвалідів та 

учасників Великої Вітчизняної війни а також осіб, прирівняних до них (в рамках 

СНД) від 12.03.1993 [108] та Угоду про взаємне визнання пільг і гарантій для 

учасників та інвалідів Великої Вітчизняної війни, учасників бойових дій на 

території інших держав, сімей загиблих військовослужбовців (в рамках СНД) від 

15.04.1994 [109]. Відповідно до останньої Угоди категорії осіб, зазначені в статті 1 

цієї Угоди, які тимчасово перебувають на території держав-Сторін, мають 

наступні пільги та гарантії: безкоштовне одержання швидкої та невідкладної 

медичної допомоги до повного одужання або, як мінімум, до часу, коли 

транспортування хворого до місця проживання безпечне для його здоров’я і 

життя, без взаємної компенсації витрат Сторонами; безкоштовне або з 50-

відсотковою знижкою отримання ліків за рецептами лікарів поліклініки держави 

перебування при амбулаторному (поліклінічному) лікуванні, якщо зазначені 
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категорії осіб мають пільги з лікарського забезпечення, без взаємної компенсації 

витрат Сторонами на основі взаємної домовленості між ними; пільгове 

обслуговування підприємствами й організаціями служби побуту, торгівлі, 

громадського харчування, житлово-комунального господарства, транспорту, 

надання пільг при відвідуванні культурно-просвітніх установ у порядку, 

передбаченому Стороною перебування, якщо зазначені категорії осіб мають ці 

пільги відповідно до додатка 2 цієї Угоди тощо [109]. 

Підсумовуючи охарактеризові види соціального забезпечення трудових 

мігрантів в Україні, можна зробити висновок про те, що Українською державою 

ведеться активна робота щодо гарантування доступу трудових мігрантів до усіх 

видів соціального забезпечення, проте законодавство України у сфері соціального 

та пенсійного забезпечення все ж потребує подальшого удосконалення та 

узгодження із Законом України «Про правовий статус іноземців та осіб без 

громадянства» [83] та Законом України «Про зовнішню трудову міграцію» [38], а 

загальні норми щодо закріплення для трудових мігрантів соціальних прав нарівні 

з громадянами України потребують визначення чіткої нормативної процедури їх 

реалізації. Слід, зокрема, звернути більше уваги на питання недискримінації та 

забезпечення доступу мігрантів до найважливіших соціальних прав, а також на 

запровадження механізмів створення спеціальних програм надання ефективного 

доступу до цих прав. 

Виходячи з наведених недоліків, можна запропонувати наступні заходи, 

спрямовані на удосконалення законодавства України щодо соціального 

забезпечення трудових мігрантів: 1) надати чітке нормативне визначення поняття 

«законність перебування на території України трудового мігранта» та на 

законодавчому рівні закріпити перелік документів, якими підтверджуватиметься 

наведений статус; 2) усунути колізію в нормативно-правовому регулюванні 

отримання посвідки на тимчасове проживання шляхом виключення візи типу Д з 

переліку необхідних документів для її отримання; 3) у Законі України «Про 

соціальні послуги» передбачити звільнення трудового мігранта від плати за 

надання соціальних послуг з працевлаштування; 4) забезпечити можливість 
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реальної участі трудового мігранта у системі добровільного соціального 

страхування шляхом законодавчого розширення кола суб’єктів, що можуть бути 

платниками страхових внесків, включивши до них й осіб, які працюють за 

договорами цивільно-правового характеру, за умови їхньої згоди. 

 

2.3 Заходи правового захисту працівників-мігрантів в Україні 

 

В юридичній літературі акцентується увага на тому, що права людини не 

реалізуються автоматично навіть при сприятливих умовах. Цей процес потребує 

зусиль і навіть боротьби людини за свої права та свободи, які повинні органічно 

входити у систему заходів, що складають єдиний механізм захисту прав людини 

[110]. З наведеного випливає, що необхідним є дослідження та відображення 

охоронної функції права, яка на практиці реалізується як правовий захист тих чи 

інших категорій осіб. 

Охоронна функція права – це обумовлений соціальним призначенням 

напрям правового впливу, спрямований на охорону загальнозначущих, найбільш 

важливих економічних, політичних відносин, подолання явищ, не притаманних 

даному суспільству. З визначення випливає, що право не тільки охороняє 

загальнопозитивні, фундаментальні суспільні відносини, а й спрямоване на 

подолання не характерних для конкретного суспільства відносин. Домінантним 

спрямуванням охоронної функції слід вважати не стільки викорінення небажаних 

явищ, скільки саме охорону тих відносин, які її потребують. Охороняючи ці 

відносини, право природно попереджує, карає дії, що порушують умови 

нормального розвитку і суперечать інтересам суспільства, держави та громадян. 

Основне призначення даної функції полягає, передусім, у запобіганні порушенню 

норм права. [111, с. 46]. 

До наведеної думки щодо сутності охоронної функції права можна підійти 

критично, оскільки в іншої групи дослідників склався інший підхід до цієї 

проблеми, відповідно до якого охоронна функція права реалізується не лише 

після вчинення правопорушення, тобто в режимі «post hoc», вона має такий же 
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постійний і неперервний характер, як і регулятивна функція. У цьому сенсі вже 

сам факт встановлення державно-правової заборони або санкції виступає 

достатньою підставою для того, щоб суб’єкти правовідносин утримувались від 

неправомірної чи протиправної поведінки. [112, с. 173]. 

Підсумовуючи викладене, слід зазначити, що право як система норм, що 

покликана регулювати відповідні суспільні відносини, виконує цілу низку 

функцій, реалізація яких у системному зв’язку дозволяє досягти кінцевої мети 

правового регулювання – забезпечення дотримання охоронюваних та нормативно 

закріплених основоположних прав і свобод людини при участі у будь-яких 

суспільних відносинах. Однією із важливих функцій права є безпосередньо його 

охоронна функція, яка покликана забезпечити охорону загальнозначущих, 

найбільш важливих економічних, політичних відносин, подолання явищ, не 

притаманних даному суспільству, а також дотримання при наведеній охороні 

суспільних відносин належного рівня захищеності правового статусу особи. [57]. 

Одним із аспектів реалізації охоронної функції права є здійснення 

правового захисту окремих категорій осіб, зокрема трудових мігрантів.  

Г.П. Тимченко визначає право на захист як можливість володаря права 

самому вчиняти юридично значущі активні дії. Відмінність права на захист від 

інших прав такого типу полягає у тому, що це право має самостійне значення у 

механізмі правового регулювання й у вищому ступені фіксує свободу правомірної 

поведінки суб’єктів права [113, с .8]. На формування інституту правового захисту 

вже звертали увагу науковці, висловлюючи при цьому різні думки. Так, 

наприклад, О.О. Лукашева акцентує увагу на системі юридичних механізмів 

захисту прав та свобод людини, яка включає: конституційний контроль, судовий 

захист, адміністративно-правові форми захисту прав та свобод [110]. 

Пропонуємо розглядати поняття правового захисту трудового мігранта у 

його широкому розумінні. У даному контексті правовий захист трудового 

мігранта слід визначати як систему правових норм, якими закріплено права та 

свободи трудового мігранта, тобто його правовий статус, дотримання якого 

гарантується державою, а також сукупність гарантій держави щодо захисту 
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наведених прав та свобод. Крім того, до системи правового захисту також можна 

віднести сукупність державних органів, які забезпечують захист прав та інтересів 

працівників-мігрантів у разі їх порушення, а також систему процесуальних норм, 

що регулюють процедуру захисту порушених прав трудящими-мігрантами. 

Аналізуючи правовий захист трудових мігрантів в Україні у розумінні 

системи правових норм, що закріплюють права мігрантів та гарантії їх 

забезпечення, слід зауважити, що відповідно до ст.26 Конституції України [57] 

іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних 

підставах, користуються тими самими правами і свободами, а також несуть такі 

самі обов’язки, як і громадяни України, за винятками, встановленими 

Конституцією, законами чи міжнародними договорами України. 

Наведена норма свідчить про демократичну спрямованість законодавства 

України, а також недопустимість звуження чи обмеження прав та свобод 

працівника-мігранта у порівнянні з особами, які постійно проживають на 

території України, працевлаштовані в Україні та є її громадянами. З цього 

випливає, що для забезпечення правового захисту працівника-мігранта в Україні 

застосовується такий же обсяг правових заходів, як і для громадян України. 

Відповідно до ст. 9 Конституції України [57] чинні міжнародні договори, 

згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною 

національного законодавства України. Аналіз заходів правового захисту слід 

почати з норм міжнародних договорів. Згідно зі ст. 6 Конвенції про правовий 

статус трудящих-мігрантів і членів їхніх сімей держав-учасниць Співдружності 

Незалежних Держав від 14.11.2008 [114], яка набрала чинності для України з 

01.03.2012, трудящі-мігранти користуються на території приймаючої сторони 

правами, які відповідно до законодавства надаються громадянам цієї Сторони, а 

саме: на безпечні умови праці; на рівну винагороду за рівнозначну роботу, 

зокрема отримання доплат і компенсацій для осіб, які мають на них право; на 

користування житлом на платній основі; соціальне забезпечення (соціальне 

страхування), крім пенсійного, відповідно до законодавства приймаючої Сторони; 

на обов’язкове соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві й 
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професійних захворювань відповідно до законодавства приймаючої Сторони; на 

відшкодування шкоди, заподіяної життю й здоров’ю в результаті нещасного 

випадку на виробництві або професійного захворювання; на доступ до іншої 

оплачуваної трудової діяльності у випадку її втрати з незалежних від трудящого-

мігранта обставин, з урахуванням обмежень, передбачених статтею 4 цієї 

Конвенції. Права трудящих-мігрантів, які стосуються здійснення ними трудової 

діяльності в приймаючій Стороні, регулюються законодавством і міжнародними 

договорами, учасницею яких є ця Сторона.  

Крім того, ст. 7 наведеної вище Конвенції визначає, що трудящі-мігранти й 

члени їхніх сімей відповідно до міжнародних договорів і законодавства 

приймаючої Сторони користуються такими основними правами: на життя, 

свободу та особисту недоторканність; на укладення шлюбу; на рівність з 

громадянами приймаючої Сторони перед законом і судом; на захист від 

незаконного втручання в особисте або сімейне життя; на захист від незаконного 

зазіхання на недоторканність житла; на захист таємниці особистого листування 

або інших форм зв’язку; на захист честі, гідності та ділової репутації; на захист 

приватної власності, яка належить на законних підставах; на отримання освіти; на 

доступ до культурного життя й участь у ньому; на соціальне забезпечення 

(соціальне страхування), крім пенсійного; на отримання безоплатної швидкої 

(невідкладної) медичної допомоги та іншої медичної допомоги на платній основі; 

на реєстрацію народження дитини в приймаючій Стороні. Сторони гарантують 

трудящим-мігрантам і членам їхніх сімей реалізацію права на свободу слова, 

віросповідання, висловлення власної думки, створення асоціацій, громадських 

організацій та вступ до професійних спілок відповідно до законодавства 

приймаючої Сторони. Кожний трудящий-мігрант і член його сім’ї має право на 

визнання його правосуб’єктності на території будь-якої із Сторін відповідно до 

законодавства й міжнародних договорів цієї Сторони [114]. 

Так, міжнародно-правовим документом закріплено широке коло 

основоположних прав трудівника-мігранта, а також з неї випливає визнання його 

правового статусу на території будь-якої з країн, що уклали наведену вище 
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Конвенцію, що, у свою чергу, є проявом зобов’язання, яке дає Українська держава 

згідно з наведеною міжнародною угодою стосовно гарантування зазначених у 

Конвенції прав та свобод працівника-мігранта.  

Відповідно до статей 8-12 згаданої Конвенції сторони не допускають 

випадків рабства, будь-якого іншого підневільного стану, примусової праці, 

катувань, жорстокого й такого, що принижує честь і гідність людини, ставлення 

або покарань стосовно трудящих-мігрантів і членів їхніх сімей. Трудящі-мігранти 

й члени їхніх сімей мають право на безоплатне отримання від компетентних 

органів Сторін інформації, яка стосується: порядку реалізації їхніх прав і свобод, 

які випливають із цієї Конвенції; умов їхнього перебування та здійснення 

оплачуваної трудової діяльності, а також прав і обов’язків, які випливають із 

законодавства приймаючої Сторони або держави-транзиту і їхніх міжнародних 

договорів [114]. 

Трудящі-мігранти й члени їхніх сімей не можуть бути випроваджені, піддані 

депортації або реадмісії з приймаючої Сторони інакше, як на підставах, 

передбачених міжнародними договорами та законодавством цієї Сторони [114]. 

Відповідно до Конвенції Україна гарантує, що ніхто, крім компетентного 

органу, який діє при цьому на підставі та в порядку, передбаченому 

законодавством приймаючої Сторони, не може вилучити документів, які 

посвідчують особу, і документів, які дають право на в’їзд, перебування та (або) 

здійснення оплачуваної трудової діяльності трудящим-мігрантом і членами його 

сім’ї [114]. Вилучення зазначених документів, санкціоноване компетентними 

органами, здійснюється за умови видачі офіційного документа, який підтверджує 

таке вилучення. Не допускається знищення або псування паспорта або іншого 

документа, який посвідчує особу трудящого-мігранта й (або) членів його сім’ї, і 

документів, які дають право на в’їзд, перебування та (або) здійснення оплачуваної 

трудової діяльності трудящим-мігрантом і членами його сім’ї [114]. 

А отже, на підставі аналізу наведених міжнародно-правових норм можна 

зробити висновок стосовно того, що України бере на себе міжнародно-правові 

зобов’язання щодо забезпечення права трудових мігрантів на отримання 
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своєчасної та повної інформації щодо кола їхніх прав і свобод, способів їх 

реалізації, а також надання правового захисту не лише працівнику-мігранту, а й 

членам його сім’ї. Важливим засобом правового захисту є закріплена у Конвенції 

заборона безпідставного вилучення документів, які посвідчують особу, і 

документів, які дають право на в’їзд, перебування та (або) здійснення оплачуваної 

трудової діяльності трудящим-мігрантом і членами його сім’ї, а також заборона 

видворення чи депортації трудящого-мігранта з України.  

Крім того, у Конвенції про зловживання в галузі міграції і про забезпечення 

працівникам-мігрантам рівних можливостей і рівного ставлення № 143, що 

вступила в силу 09 грудня 1978 року [80], приділяється значна увага проблемам 

правового захисту незаконних мігрантів. У ст.6, зокрема, зазначено про те, що у 

рамках національного законодавства чи правил передбачаються заходи для 

ефективного виявлення незаконної зайнятості працівників-мігрантів та для 

визначення застосування адміністративного, цивільного, кримінального 

покарання, включаючи тюремне ув’язнення, за незаконне використання праці 

працівників-мігрантів, за організацію міграції трудящих з метою одержання 

роботи, яка кваліфікується як пов’язана із зловживаннями, згаданими в статті 2 

цієї Конвенції, незалежно від того, свідомо надавалася допомога такій міграції чи 

ні. А стаття 9 регламентує, що без шкоди для заходів, які спрямовані на 

контролювання пересування працівників-мігрантів, котрі шукають роботу, і 

забезпечення в’їзду на територію країни та одержання роботи відповідно до 

законів і постанов, працівник-мігрант у випадках, коли ці закони і правила не 

витримувалися і коли його становище не могло бути регламентованим, 

користується стосовно себе і своєї сім’ї рівним ставленням щодо прав, які 

випливають у зв’язку з його минулою роботою, стосуються винагород, 

соціального забезпечення та іншої допомоги. У разі виникнення суперечок щодо 

прав, згаданих у попередньому пункті, працівник має можливість подати свою 

справу особисто чи через свого представника на розгляд до компетентного 

органу. У випадку видворення із країни працівник і його сім’я не повинні нести 

ніяких витрат. Жодне з положень цієї Конвенції не перешкоджає державам-
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членам надавати особам, які незаконно перебувають чи працюють у країні, право 

на проживання і працевлаштування на законних підставах.  

На жаль, наведена Конвенція № 143 [80] на даний час не ратифікована 

Україною. Проте, на наш погляд, наведені положення у контексті забезпечення 

дієвих заходів правового захисту усіх трудових мігрантів незалежно від 

законності їх перебування чи працевлаштування в Україні є незамінними. 

Оскільки обов’язковим є охоплення правовим захистом також і нелегальних 

мігрантів з метою ефективного забезпечення захисту їх прав, Україна, на наше 

переконання, в перспективі обов’язково повинна спрямувати усі законодавчі та 

політичні зусилля на ратифікацію наведеної Конвенції, а також гарантування 

дотримання положень щодо правового захисту трудящих-мігрантів, які з 

відповідних причин незаконно перебувають на її території чи незаконно 

працевлаштувалися у нашій державі. 

Щодо регламентування правового захисту працівника-мігранта у системі 

національного законодавства, то на даний час воно є не до кінця визначеним, а 

тому потребує доопрацювання й деталізації. На сьогодні у системі національного 

законодавства існують спеціальні закони, якими виначається правовий статус 

працівників-мігрантів, а також заходи щодо їх правового захисту. Це, зокрема, 

Закон України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» від 22 

вересня 2011 року № 3773-VI [83] та Закон України «Про зовнішню трудову 

міграцію» від 05.11.2015 № 761-VIII, який набув чинності з 01.01.2016 року [38]. 

Так, ст. 3 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без 

громадянства» від 22 вересня 2011 року № 3773-VI [83] встановлено рівність прав 

та свобод іноземців та осіб без громадянства у порівнянні з правами та свободами 

громадян України. Також визначено, що вони зобов’язані неухильно 

додержуватися Конституції та законів України, інших нормативно-правових 

актів, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей, інтереси 

суспільства та держави [57]. 

Наведеним вище Законом, крім визначення підстав перебування на 

території України, встановлюється вичерпний перелік причин, за наявності яких 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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не дозволяється в’їзд іноземців чи осіб без громадянства до України. До них, 

зокрема, віднесено наступні: в інтересах забезпечення національної безпеки 

України або охорони громадського порядку; якщо це необхідно для охорони 

здоров’я, захисту прав і законних інтересів громадян України та інших осіб, які 

проживають в Україні; якщо при клопотанні про в’їзд в Україну така особа подала 

про себе завідомо неправдиві відомості або підроблені документи; якщо 

паспортний документ такої особи, віза підроблені, зіпсовані чи не відповідають 

установленому зразку або належать іншій особі; якщо така особа порушила у 

пункті пропуску через державний кордон України правила перетинання 

державного кордону України, митні правила, санітарні норми чи правила або не 

виконала законних вимог посадових та службових осіб органів охорони 

державного кордону, органів доходів і зборів та інших органів, що здійснюють 

контроль на державному кордоні; якщо під час попереднього перебування на 

території України іноземець або особа без громадянства не виконали рішення 

суду або органів державної влади, уповноважених накладати адміністративні 

стягнення, або мають інші не виконані майнові зобов’язання перед державою, 

фізичними або юридичними особами, включаючи пов’язані з попереднім 

видворенням, у тому числі після закінчення терміну заборони подальшого в’їзду в 

Україну; якщо така особа намагається здійснити в’їзд через контрольні пункти 

в’їзду-виїзду на тимчасово окуповану територію без спеціального дозволу або 

така особа під час попереднього перебування на території України здійснила виїзд 

із неї через контрольний пункт в’їзду-виїзду [83]. 

Крім того, наведеним Законом встановлена заборона примусового 

повернення чи примусового видворення іноземця чи особи без громадянства до 

країни, де їх життю або свободі загрожуватиме небезпека за ознаками раси, 

віросповідання, національності, громадянства (підданства), належності до певної 

соціальної групи або політичних переконань; де їм загрожує смертна кара або 

страта, катування, жорстоке, нелюдське або таке, що принижує гідність, 

поводження чи покарання; де їх життю або здоров’ю, безпеці або свободі 

загрожує небезпека внаслідок загальнопоширеного насильства в ситуаціях 
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міжнародного або внутрішнього збройного конфлікту чи систематичного 

порушення прав людини, або природного чи техногенного лиха, або відсутності 

медичного лікування чи догляду, який забезпечує життя; де їм загрожує 

видворення або примусове повернення до країн, де можуть виникнути зазначені 

випадки. Забороняється колективне примусове видворення іноземців та осіб без 

громадянства [83]. 

До того ж варто зауважити, що відповідно до Закону України «Про 

зовнішню трудову міграцію» від 05.11.2015 № 761-VIII, який набув чинності з 

01.01.2016 року, до пріоритетних напрямів державної політики у сфері трудової 

міграції населення віднесено забезпечення правового захисту трудових мігрантів 

та членів їхніх сімей [38]. 

На підставі проаналізованого доходимо висновку про те, що трудові 

мігранти в Україні користуються усією повнотою прав та свобод нарівні з 

громадянами України, які працюють в Україні. Наведене положення закріплено 

на найвищому рівні нормативно-правового регулювання, а саме в Основному 

Законі держави. Так, в Україні не існує обмежень для трудових мігрантів у 

жодних соціальних, економічних, трудових, культурних чи особистих правах. 

Проте виникає логічне запитання, що робити працівнику-мігранту, якщо його 

право порушене, які саме заходи захисту та відновлення порушеного права 

існують в Україні для трудового мігранта, а також до яких органів Української 

держави мають право звернутися трудові мігранти у разі, якщо виникла загроза чи 

фактичне порушення певного права чи інтересу. 

Слушною є думка Н.І. Карпачової, яка висловлена нею у доповіді щодо 

стану дотримання прав трудових мігрантів [41]. З метою найбільш повного 

дослідження заходів їх правового захисту досліджувану категорію осіб слід 

розподілити на 4 групи: 1) осіб, які мають дозвіл на постійне проживання на 

території іноземної держави, що одночасно дає право і на безстрокове 

працевлаштування; 2) осіб, які мають тимчасовий дозвіл на перебування і на 

працевлаштування; 3) осіб, які на законних підставах тимчасово перебувають на 

території іноземної держави (на лікуванні, навчанні, з туристичними або 
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приватними цілями) і нелегально працюють; 4) осіб, які перебувають на території 

іноземної держави нелегально і нелегально працюють. У відповідності до 

зазначених категорій автор і визначає допустимі та можливі заходи правового 

захисту.  

Так, особи, віднесені до І або ІІ категорії, володіють найширшим колом 

прав та основними способами захисту власних трудових прав за кордоном. Для 

громадян цих категорій передбачені такі способи захисту:  

1) звернення до судів та адміністративних органів в державі 

працевлаштування (таке право передбачене ст. 26 Європейської конвенції [115] і 

ч. 3 ст. 6 Угоди 1994 року [116]). Проте таке звернення має ряд своїх 

особливостей, а саме: а) трудові відносини громадян України, які 

працевлаштовані за кордоном, врегульовуються відповідними нормами 

національного законодавства країни працевлаштування (статтями 8, 9, 26 

Європейської конвенції [115], ст. 2 Угоди між Урядом України і Урядом РФ про 

трудову діяльність і соціальний захист громадян України і Росії, які працюють за 

межами своїх країн, статтями 3, 4 відповідної угоди між Україною і Республікою 

Білорусь та ін.), а також положеннями міжнародних договорів у сфері 

працевлаштування; б) на основі примату міжнародного права положення таких 

договорів застосовуються у порядку, передбаченому для норм національного 

законодавства, у тому числі і в частині визначення права тієї чи іншої держави як 

регулятора відповідних відносин; в) звернення до національних судових органів 

вимагає використання правової допомоги «місцевих» правозахисників, які є 

компетентними у відповідному національному законодавстві. При цьому при 

укладенні трудових угод положеннями міжнародних договорів не 

врегульовується питання щодо захисту працівниками своїх прав, і в роботодавця 

немає обов’язку щодо роз’яснення можливостей стосовно захисту прав 

працівника в його країні. Проте в силу вимог ч. 1 ст. 6 Європейської конвенції 

[115] працівнику може надаватися інформація про культурну та релігійну 

ситуацію, яка є в державі, що приймає. Крім того, статтями 21, 24 Конвенції від 

14.11.2008 [115] передбачається обов’язок сторін даної Конвенції обмінюватися 



 

 
122 

між собою про зміни в трудовому законодавстві, але про обов’язок роботодавця 

чи відповідного спеціалізованого органу повідомити працівника про способи 

захисту його прав нічого не зазначено. Міститься тільки положення, яке 

передбачає право трудових мігрантів безоплатно отримувати інформацію про 

порядок реалізації їхніх прав за даною Конвенцією у Спеціалізованому органі (ст. 

11). Але при цьому в тексті Конвенції не визначено, хто має здійснювати 

повідомлення трудових мігрантів про місце розташування або назву такого 

спеціалізованого органу;  

2) звернення до омбудсмена, який відповідно до п. 11 ч. 1 ст. 13 і ст. 15 

Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» 

[117] має право направити подання до відповідних органів для усунення 

порушення прав людини;  

3) звернення до дипломатичних та консульських установ, оскільки захист 

прав та інтересів громадян України за кордоном є одним із завдань дипломатичної 

служби (ст. 6 Закону України «Про дипломатичну службу» [118]). Відповідні 

дипломатичні представники і консули зобов’язані приймати звернення громадян. 

Серед переваг даного способу захисту є оперативність, проте відповідно до 

національного законодавства і міжнародного права консули чи дипломатичні 

представники не наділені правами на представництво інтересів громадян України 

в іноземних судах в цивільних справах (у тому числі і в трудових спорах), що в 

значній мірі звужує інструментарій захисту. 

Доволі цікавим, на думку Н.І. Карпачової, є правове становище трудових 

мігрантів ІІІ категорії. По суті, вони є нелегалами у відносинах працевлаштування 

і захистити свої трудові права законними способами не можуть, так як дозволу на 

працевлаштування не мають. Разом з тим, для іноземців в більшості країн світу 

встановлюється національний режим, в тому числі і стосовно захисту своїх прав в 

юрисдикційних органах держави. Проте, оскільки дозволу на працевлаштування 

вони не мають, то, відповідно, не можуть бути і суб’єктами трудових відносин, 

що тягне за собою відсутність трудових прав і можливість їх захисту [41]. 
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А найбільш проблемним і небезпечним є статус трудових мігрантів, які 

відносяться до IV категорії, оскільки юридично вони не перебувають на території 

даної країни, і національний режим (або інший режим, який встановлюється для 

іноземців) на них не поширюється. Більше того, відповідно до норм міжнародних 

договорів вони взагалі не мають статусу трудових мігрантів, оскільки Конвенція 

про правовий статус трудових мігрантів від 14.11.2008 [114] і Європейська 

конвенція про правовий статус трудящих-мігрантів від 24.11.1977 [115] однією із 

ознак трудових мігрантів виділяють не тільки законність перебування на території 

відповідної держави, але і законність працевлаштування (що передбачає 

укладення відповідного трудового договору і отримання дозволу на 

працевлаштування). Право на звернення до суду або до іншого державного органу 

хоча і передбачено нормами міжнародного права, присвяченого правам людини 

(наприклад, ст. 6 Конвенції про захист прав і основоположних свобод людини і 

громадянина), в повній мірі реалізованим бути не може, так як особа не могла 

бути суб’єктом трудових відносин (як і у випадку з мігрантами, які відносяться до 

ІІІ категорії). До того ж працівники-нелегали бояться звертатися за допомогою до 

державних органів, оскільки вони вчинили по суті два правопорушення: перше – 

незаконний перетин кордону і друге – незаконне працевлаштування. Покаранням 

за перше є звичайно ж негайна депортація. Тому отримуємо ситуацію, коли 

працівник повинен миритися зі всіма порушеннями прав і ще й намагатися не 

привернути до себе увагу державних органів.  

З огляду на досліджену позицію Н.І. Карпачової, доцільним є 

систематизація та виділення основних заходів правового захисту трудових 

мігрантів в Україні. Так, Т.Ю. Баришнікова, досліджуючи заходи правового 

захисту прав трудового мігранта у сфері трудових правовідносин, класифікувала 

їх наступним чином: захист трудових прав та інтересів працівників та 

роботодавців органами, що засновані на паритетній основі самими спірними 

сторонами у трудових відносинах; державний контроль та нагляд за дотриманням 

законодавства; судовий захист; захист прав та інтересів працівників-мігрантів 

профспілками; самозахист прав та інтересів трудових мігрантів [119, с. 178]. 
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Ю.В. Білоусов [120, с. 37], О.П. Сєргєєв [121, с. 269] та інші науковці ще 

більше узагальнюють форми соціально-правового захисту та вважають, що 

захист, який здійснюється органами влади та посадовими особами, є 

юрисдикційним за ознакою суб’єкта, який його здійснює, а неюрисдикційним є 

самозахист. Таким чином, юрисдикційна форма захисту – це сукупність способів 

захисту охоронюваних законом прав та інтересів особи, інтересів суспільства та 

держави, що здійснюються органами влади та посадовими особами. Відповідно, 

самозахист є неюрисдикційною формою захисту, що являє собою сукупність 

способів захисту охоронюваних законом прав осіб та інших суб’єктів 

правовідносин, що здійснюються особою, яка в даному випадку не здійснює свої 

владні функції чи посадові обов’язки. 

Таким чином, наведені вище науковці, аналізуючи правовий захист особи в 

державі та наводячи відповідну класифікацію, виділяють та характеризують, 

відповідно, форми правового захисту, які, на їхню думку, існують у правовій 

системі. Поняття «форми правового захисту», на наш погляд, є більш загальним у 

порівнянні із поняттям «заходи правового захисту», та зазначені категорії 

співвідносяться як ціле та його частина. Так, під формою правового захисту 

трудового мігранта слід розуміти сукупність різноманітних юрисдикційних або 

неюрисдикціних дій, що об’єднуються в межах певного виду діяльності чи сфери 

вжиття таких дій, характер яких обумовлений зазначеною сферою діяльності, 

окрему процедура захисту суб’єктивних прав та свобод. А термін «захід 

правового захисту» є більш вузьким поняттям та існує в межах відповідної його 

форми. Так під поняттям заходу правового захисту трудового мігранта слід 

розуміти конкретну дію, що вживається трудовим мігрантом або відповідним 

спеціально уповноваженим на це органом державної влади чи органом місцевого 

самоврядування, чи іншим уповноваженим суб’єктом щодо усунення перешкод на 

шляху до здійснення суб’єктивного права або поновлення порушеного права. 

Тому, спираючись на думки вищенаведених авторів, вважаємо за доцільне 

виділити наступні форми правового захисту, які відображають найбільш 

узагальнене поєднання заходів та засобів соціального та правового захисту 
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трудового мігранта: 1) самозахист; 2) державний захист; 3) суспільний захист, 

тобто захист з боку різноманітних громадських об’єднань. Подальший аналіз 

кожної форми правового захисту трудового мігранта окремо надасть змогу 

виділити і конкретні заходи його правового захисту в межах кожної форми. 

Самозахист як рідновид форми соціально-правового захисту працівника-

мігранта в Україні полягає у сукупності способів захисту охоронюваних законом 

прав мігранта або іншого суб’єкта правовідносин, що характеризуються 

спільними ознаками та умовами здійснення і застосовуються за наявності певних 

підстав особою, яка в даному випадку не здійснює свої владні функції чи посадові 

обов’язки [122, с. 153]. 

Термін «самозахист» – необхідний елемент виживання людини й існує 

невідривно від неї з моменту існування. Проте самозахист був закріплений у 

позитивному праві як самостійне суб’єктивне право, гарантоване державою, 

тільки в ХХ столітті. Самозахист є правом людини, що виникло до існування 

держави, яка пізніше взяла на себе обов’язок сприяти правомірним приписам 

своїх громадян. Не можна не звернути увагу на те, що дії щодо самозахисту є 

проявом сутнісних властивостей людської особистості. Можливість відстоювати 

свої права власними силами випливає з природної загальнолюдської природи 

(ґрунтується на таких природних правах людини, як право на життя, особисту 

недоторканність тощо), що дозволяє трудовому мігранту самостійно знайти 

найбільш правильний шлях реалізації своєї правової активності [123, с. 34]. 

Опираючись на гарантоване ст. 55 Конституції України [57] право кожного, 

в тому числі трудового мігранта, будь-якими не забороненими законом засобами 

захищати свої права і свободи від порушень і протиправних посягань, можемо 

зазначити, що самозахист є однією із найбільш ефективних форм соціально-

правового захисту працівника-мігранта в Україні. Саме працівник-мігрант 

наділений необмеженим колом можливостей щодо захисту та реалізації своїх прав 

в Україні. У даному випадку Україна для трудового мігранта виступає лише як 

гарант дотримання його негативного права, тобто держава в таких умовах 

охороняє індивіда, особу від небажаних втручань і обмежень, що порушують їх 



 

 
126 

свободу. Такі права є основні, абсолютні. Їх здійснення, реалізація не залежить від 

ресурсів, засобів держави, рівня соціально-економічного розвитку суспільства. 

Основу індивідуальної свободи людини і складають негативні права. Проте, як 

уже наголошено, активна роль у їх реалізації та захисті належить індивіду, у 

даному випадку – трудовому мігранту. Відповідно до Цивільного кодексу 

України від 16.01.2003 № 435-IV самозахист – застосування особою засобів 

протидії, які не заборонені законом та не суперечать моральним засадам 

суспільства. Способи самозахисту повинні відповідати змісту права, що 

порушене, а також наслідкам, що спричинені таким порушенням [124]. 

У межах зазначеної форми правового захисту трудовий мігрант може 

вживати такі заходи свого правового захисту: письмові чи усні звернення до 

особи, що порушує право, до компетентних органів, подання заяв, скарг, позову 

тощо. 

Наступною формою правового захисту є державний захист. Його слід 

віднести до юрисдикційної форми правового захисту, оскільки державний захист 

полягає у сукупності способів захисту охоронюваних законом прав та інтересів 

трудового мігранта, що здійснюються органами влади та посадовими особами у 

межах компетенції, а також у спосіб та порядок, визначених чинним 

законодавством. До державного захисту прав трудового мігранта можна віднести: 

судовий захист, звернення до уповноважених державних органів: 

Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, дипломатичних та консульських 

установ, інших органів державної влади тощо. 

Щодо судового захисту, то зауважуємо, що відповідно до Конституції 

України [57] кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи 

бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 

посадових і службових осіб. З аналізованої норми випливає, що працівнику-

мігранту в Україні гарантується право на звернення до суду за відновленням 

порушеного права чи запобігання його подальшому порушенню. 

Це право деталізується у відповідних процесуальних Кодексах. Згідно з 

Цивільним процесуальним кодексом України від 18 березня 2004 року № 1618-IV 
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[125] кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися 

до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод 

чи законних інтересів. У випадках, встановлених законом, до суду можуть 

звертатися органи та особи, яким законом надано право звертатися до суду в 

інтересах інших осіб або державних чи суспільних інтересах [125]. Відмова від 

права на звернення до суду за захистом є недійсною. Суд зобов’язаний поважати 

честь і гідність усіх учасників судового процесу і здійснювати правосуддя на 

засадах їх рівності перед законом і судом незалежно від раси, кольору шкіри, 

політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального 

походження, майнового стану, місця проживання, мовних та інших ознак.  

Захистити свої права від можливих порушень з боку органів державної 

влади чи органів місцевого самоврядування у сфері публічно-правових відносин 

та реалізації ними своїх владних повноважень в Україні трудовий мігрант може 

відповідно до Кодексу адміністративного судочинства від 06 липня 2005 року № 

2747-IV [126], який містить аналогічні наведеним вище положення. Так, 

відповідно до ст. 5 Кодексу кожна особа має право в порядку, встановленому цим 

Кодексом, звернутися до адміністративного суду, якщо вважає, що рішенням, 

дією чи бездіяльністю суб’єкта владних повноважень порушені її права, свободи 

або інтереси. Іноземці, особи без громадянства та іноземні юридичні особи 

користуються в Україні таким самим правом на судовий захист, що і громадяни та 

юридичні особи України [126].  

Згідно з рішенням Конституційного Суду України від 14 грудня 2011 року 

№ 19-рп/2011 утвердження правової держави відповідно до приписів статті 1, 

другого речення частини третьої статті 8, статті 55 Основного Закону України 

полягає, зокрема, у гарантуванні кожному судового захисту прав і свобод, а також 

у запровадженні механізму такого захисту [127].  

Таким чином, приходимо до висновку про те, що судовий захист як вид 

правового захисту в Україні для працівника-мігранта гарантується як 

конституційно, так і спеціальними кодифікованими законодавчими актами. Право 

на судовий захист забезпечується закріпленням рівного та вільного доступу до 
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правосуддя кожного, незалежно від країни його походження чи громадянства, 

місця проживання. Необхідно відзначити, що позитивною якістю судового 

захисту трудового мігранта в Україні є те, що він найбільш широко охоплює всі 

можливі категорії працівників-переселенців. Захист судом прав та інтересів 

доступний для кожного, незалежно від підстав перебування в Україні, а також 

офіційності чи неофіційності працевлаштування. 

Суд, розглянувши позов чи заяву (в порядку іншого провадження) 

трудового мігранта, може вжити наступні заходи для його правового захисту: 

визнати відповідне право трудового мігранта (визнати право на отримання пенсії, 

на отримання посвідки на постійне чи тимчасове проживання, на реєстрацію як 

безробітного у центрі зайнятості тощо), припинити дію, що порушує право, 

відновити те становище, яке існувало до порушення права трудового мігранта 

(поновити на роботі), прийняти рішення щодо відшкодування шкоди (моральної 

та майнової), визнати рішення чи діяння суб’єкта владних повноважень 

неправомірним та зобов’язати до вчинення певних дій або утриматися від їх 

вчинення (зобов’язати призначити пенсію, зарахувати стаж роботи при 

призначенні пенсії, зобов’язати зареєструвати трудового мігранта як 

безробітного, виплатити певний вид соціальної допомоги тощо), стягнути із 

суб’єкта владних повноважень кошти на відшкодування шкоди, що завдана його 

протиправними діями чи бездіяльністю. 

Наступний підвид державного правового захисту трудового мігранта – 

звернення до відповідних державних органів – також визначається відповідно до 

спеціальних законів. Кожен має право звертатися за захистом своїх прав до 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини [57]. На виконання 

наведених положень прийнято спеціальний конституційний Закон України «Про 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» від 23 грудня 1997 року 

№ 776/97-ВР [117]. Так, статтею 3 закріплено мету здійснення парламентського 

контролю за дотриманням прав і свобод людини і громадянина, а саме: захист 

прав і свобод людини і громадянина, проголошених Конституцією України, 

законами України та міжнародними договорами України; додержання та повага 
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до прав і свобод людини і громадянина суб’єктами, зазначеними у статті 2 цього 

Закону; запобігання порушенням прав і свобод людини і громадянина або 

сприяння їх поновленню; сприяння приведенню законодавства України про права 

і свободи людини і громадянина у відповідність з Конституцією України, 

міжнародними стандартами у цій галузі; поліпшення і подальший розвиток 

міжнародного співробітництва в галузі захисту прав і свобод людини і 

громадянина; запобігання будь-яким формам дискримінації щодо реалізації 

людиною своїх прав і свобод; сприяння правовій інформованості населення та 

захист конфіденційної інформації про особу. 

Статтею 16 остаточно підтверджене право кожного, в тому числі і 

трудового мігранта, звернутися до Уповноваженого за захистом свої прав. У ній 

зазначається, що Уповноважений здійснює свою діяльність на підставі відомостей 

про порушення прав і свобод людини і громадянина, які отримує за зверненнями 

громадян України, іноземців, осіб без громадянства чи їх представників, за 

зверненням народних депутатів України, за власною ініціативою [117]. Отже, 

приходимо до висновку, що у разі порушення чи загрози порушення відповідного 

права трудового мігранта він може звернутися до Уповноваженого Верховної 

Ради України з прав людини за захистом своїх прав нарівні з усіма громадянами 

України, не зазначаючи при цьому будь-яких обмежень чи ускладнень за ознакою 

свого громадянства чи територіального походження. 

Формами реагування Уповноваженого, а одночасно і заходами правового 

захисту можуть бути: звернення до послів і дипломатичних представництв 

України у відповідній державі, до Департаменту консульської служби МЗС, до 

омбудсмена країни працевлаштування (на сьогодні омбудсменом укладені 

договори з відповідними посадовими особами Російської Федерації і Польщі) та 

звернення до інших компетентних органів. У контексті зазначеного слід 

підкреслити те, що в чинному нормативно-правовому регулюванні діяльності 

омбудсмена в Україні не закріплено компетенції Уповноваженого з прав людини 

щодо вжиття відповідних заходів примусу відносно порушників права трудового 

мігранта. Також відсутні будь-які процедурно-процесуальні норми, які б 
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регулювали порядок здійснення контролю за діяльністю Уповноваженого щодо 

захисту прав людини та винесення за результатами такого контролю відповідного 

документа. Більше того, недостатність організаційних ресурсів (відсутність 

необхідної кількості досвідчених юристів-спеціалістів у складі апарату, 

неможливість всебічного і повного проведення розслідувань тощо) логічно 

призводить до завантаженості цього органу державної влади і, відповідно, до 

зниження ефективності його правозахисної діяльності. 

Також згідно із Законом України «Про зовнішню трудову міграцію» від 

05.11.2015 № 761-VIII, який набув чинності з 01.01.2016 [38], закордонні 

дипломатичні установи України вживають заходів для того, щоб трудові мігранти 

і члени їхніх сімей у повному обсязі користувалися правами, наданими їм 

відповідно до законодавства. Консульські установи України за кордоном на 

постійній основі здійснюють прийом громадян, надають безоплатну 

консультативно-правову допомогу з консульських питань, а також інформацію 

щодо міжнародного права і національного права іноземних країн. Крім того, 

відповідно до ст. 13 зазначеного Закону трудові мігранти і члени їхніх сімей 

мають право на отримання від центральних та місцевих органів виконавчої влади, 

до повноважень яких належать питання трудової міграції, інформації про умови 

виїзду та працевлаштування за кордоном, ризики потрапляння в ситуації, 

пов’язані з торгівлею людьми, умови міжнародних договорів України щодо 

трудової міграції та будь-якої іншої інформації, що підвищує рівень обізнаності 

громадян з питань працевлаштування за кордоном з урахуванням вимог Закону 

України «Про доступ до публічної інформації». 

Заходами правового захисту трудових мігрантів консульськими установами 

можуть бути: надання консультативних послуг, надання роз’яснень щодо чинного 

національного та міжнародного законодавства, що стосується прав, свобод та 

обов’язків трудового мігранта, надання послуг відповідно до Консульського 

статуту [128] (заходи стосовно відновлення порушеного права осіб, що полягають 

у зверненні до властей держави перебування щодо відновлення порушеного 

права, а у разі, якщо таке право не буде поновлено, повідомити Міністерство 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2939-17
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2939-17
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закордонних справ та главу дипломатичного представництва у державі 

перебування). Крім того, консул вчиняє й інші дії: вживає заходи щодо охорони 

спадкового майна, здійснює реєстрацію актів громадянського стану, встановлює 

батьківство, вживає заходів щодо встановлення опіки тощо. 

Проте слід відзначити, що у чинному законодавстві України існує правова 

колізія. У протиріччя з нормою щодо отримання інформації від органів державної 

влади трудовими мігрантами вступають норми положень Закону України «Про 

звернення громадян» від 02 жовтня 1996 року № 393/96-ВР [129], відповідно до 

яких обмежено можливість трудового мігранта звернутися із офіційною заявою до 

органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Так, ст. 1 

зазначеного Закону чітко встановлено, що саме громадяни України мають право 

звернутися до органів державної влади, місцевого самоврядування, об’єднань 

громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, 

засобів масової інформації, посадових осіб відповідно до їх функціональних 

обов’язків із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються їх 

статутної діяльності, заявою або клопотанням щодо реалізації своїх соціально-

економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх 

порушення. Крім того, відсутнє також право трудового мігранта на звернення з 

вимогою про поновлення прав і захист законних інтересів громадян, порушених 

діями (бездіяльністю), рішеннями державних органів, органів місцевого 

самоврядування, підприємств, установ, організацій, об’єднань громадян, 

посадових осіб. 

Найбільш цікавою та недослідженою залишається третя форма соціально-

правового захисту трудового мігранта в Україні – суспільна або громадська. 

Громадські організації не відносяться ні до державних, ні до комерційних 

структур. Прослідковуючи їх виникнення та еволюцію, можна побачити, що саме 

вони грають роль лакмусового папірця, що найбільш якісно відображає потреби 

суспільства у всьому різноманітті його складових. Громадські об’єднання 

покликані заповнити прогалини державного соціально-правового захисту, 
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доповнити перелік соціальних послуг, орієнтуючись на особистісний та 

індивідуальний підхід до кожного, хто потребує такого захисту. 

При розкритті даної форми правового захисту найбільш увагу слід 

приділити діючому на даний час, проте достатньо новому Закону України «Про 

громадські об’єднання» від 22 березня 2012 року № 4572-VI [130]. У ньому 

закладене прогресивне та демократичне поняття громадського об’єднання, яке 

фактично надає право іноземцям та особам без громадянства, трудовим 

мігрантам, незалежно від законності їх перебування в Україні, створити 

громадське об’єднання для захисту своїх прав, реалізації своїх свобод та інтересів. 

Так, статтею 1 [130] визначено, що громадське об’єднання – це добровільне 

об’єднання фізичних осіб та/або юридичних осіб приватного права для здійснення 

та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, 

соціальних, культурних, екологічних, та інших інтересів. Як уже зазначалося 

вище, з дефініції даного поняття випливає відсутність будь-якого обмеження 

щодо права на створення громадського обєднання для захисту своїх прав та 

свобод за ознакою громадянства, що означає, що трудові мігранти, які 

проживають та працевлаштовані в Україні, мають право та гарантовану законом 

можливість захищати свої права шляхом створення громадських об’єднань, тобто 

у формі суспільного соціально-правового захисту. Громадське об’єднання може 

мати організаційно-правову форму громадської організації або громадської 

спілки. 

Більш чітко це право деталізовано та підтверджено у статті 7 Закону [130], 

якою передбачено, що засновниками громадської організації можуть бути 

громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в 

Україні на законних підставах та досягли 18 років, а молодіжної та дитячої 

громадської організації – 14 років. Засновниками громадської спілки можуть бути 

юридичні особи приватного права, у тому числі громадські об’єднання зі статусом 

юридичної особи. Засновниками громадської спілки не можуть бути політичні 

партії, а також юридичні особи, щодо яких прийнято рішення стосовно їх 

припинення або які перебувають у процесі припинення [130]. 
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Досить важливим положенням Закону [130] є те, що громадські об’єднання 

мають право реалізовувати свою мету (цілі) шляхом укладення між собою на 

добровільних засадах угод про співробітництво та/або взаємодопомогу, утворення 

відповідно до цього Закону громадських спілок, а також в інший спосіб, не 

заборонений законом. Громадські об’єднання можуть здійснювати 

співробітництво з іноземними неурядовими організаціями та міжнародними 

урядовими організаціями з дотриманням законів України і міжнародних договорів 

України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України. 

Стаття 21 Закону [130] відображає реальне право та можливість 

громадських об’єднань брати участь у громадському та суспільному житті, 

закріплюючи його відповідні правомочності. Для здійснення своєї мети (цілей) 

громадське об’єднання має право: 1) вільно поширювати інформацію про свою 

діяльність, пропагувати свою мету (цілі); 2) звертатися у порядку, визначеному 

законом, до органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, 

органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями 

(зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами; 3) одержувати у порядку, 

визначеному законом, публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб’єктів 

владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації; 4) брати участь 

у порядку, визначеному законодавством, у розробленні проектів нормативно-

правових актів, що видаються органами державної влади, органами влади 

Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і стосуються 

сфери діяльності громадського об’єднання та важливих питань державного і 

суспільного життя; 5) проводити мирні зібрання; 6) здійснювати інші права, не 

заборонені законом. Громадське об’єднання зі статусом юридичної особи має 

право: 1) бути учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і 

немайнові права відповідно до законодавства; 2) здійснювати відповідно до 

закону підприємницьку діяльність безпосередньо, якщо це передбачено статутом 

громадського об’єднання, або через створених у порядку, передбаченому законом, 

юридичних осіб (товариств, підприємств), якщо така діяльність відповідає меті 

(цілям) громадського об’єднання та сприяє її досягненню. Відомості про 
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здійснення підприємницької діяльності громадським об’єднанням включаються 

до Реєстру громадських об’єднань; 3) засновувати з метою досягнення своєї 

статутної мети (цілей) засоби масової інформації; 4) брати участь у здійсненні 

державної регуляторної політики відповідно до Закону України «Про засади 

державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»; 5) брати 

участь у порядку, визначеному законодавством, у роботі консультативних, 

дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної 

влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого 

самоврядування для проведення консультацій з громадськими об’єднаннями та 

підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери їхньої діяльності [130]. 

Враховуючи вищезазначене, приходимо до висновку про те, що однією із 

найбільш ефективних, дієвих, а також перспективних, хоча і недостатньо 

досліджених форм соціально-правового захисту трудового мігранта в Україні, є 

суспільна або громадська форма. Реалізація правового захисту трудового мігранта 

у даній формі, на нашу думку, можлива наступними способами: 

– шляхом створення громадського об’єднання з метою надання відповідних 

соціальних послуг чи здійснення соціального захисту трудових мігрантів, які не 

мають на меті одержання прибутку, доброчинних організацій, які за основну мету 

своєї діяльності ставлять соціальний захист трудових мігрантів; 

– шляхом створення громадських організацій, які незалежно від основних 

цілей своєї діяльності братимуть реальну участь у розробці проектів нормативно-

правових актів органів державної влади та місцевого самоврядування, що 

стосуються підвищення ефективності заходів соціально-правового захисту 

трудового мігранта, братимуть участь у роботі консультативних, дорадчих та 

інших допоміжних органів, утворених при органах державної влади та місцевого 

самоврядування у сфері соціального захисту працівників-мігрантів, а також 

здійснюватимуть реальну співпрацю з іноземними неурядовими організаціями та 

міжнародними урядовими організаціями у наведеній сфері з метою 

представництва інтересів працівників-мігрантів. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1160-15
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1160-15
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Підсумовуючи вищенаведене, слід зазначити, що в Україні на 

законодавчому рівні задекларовано можливість та право трудового мігранта 

користуватися усіма заходами правового захисту нарівні з громадянами України. 

В нашій державі існує достатньо розгалужена система заходів правового захисту 

трудового мігранта. Ці заходи можуть бути, зокрема, класифіковані за формами 

зазначеного захисту на такі види: самозахист, державний та суспільний захист, 

яким як формам правового захисту трудових мігрантів, у свою чергу, притаманні 

свої власні заходи правового захисту. Проте досліджуваний предмет правового 

регулювання потребує подальшого його удосконалення та подолання правових 

прогалин, оскільки відсутній чіткий нормативний порядок реалізації права на 

захист трудовим мігрантом.  

Так, вважаємо за необхідне вжити наступних заходів щодо підвищення 

якості заходів правового захисту трудових мігрантів в Україні: 1) закріпити право 

трудового мігранта на звернення до органів державної влади, місцевого 

самоврядування, підприємств, установ, організацій із офіційними заявами, 

скаргами та пропозиціями відповідно до Закону України «Про звернення 

громадян» [129]; 2) надати право Уповноваженому Верховної Ради України з прав 

людини вживати відповідні санкції зобов’язального чи матеріального характеру у 

разі невиконання його вимог щодо відновлення порушеного права трудового 

мігранта до відповідного суб’єкта, який порушив таке право, а також 

контролювати хід відновлення порушеного права; 3) наділити консульські 

установи правомочністю щодо представництва трудового мігранта у судових та 

інших органах з метою захисту його порушених прав; 4) розширити та уточнити 

коло осіб, які мають право на отримання безоплатної первинної та вторинної 

правової допомоги, включивши до них трудових мігрантів, з питань захисту їх 

порушених чи оспорюваних прав, надання роз’яснень та консультацій з правових 

питань, складення заяв, скарг та інших документів правового характеру, в тому 

числі і процесуальних, одночасно прийнявши зміни до положень усіх органів 

виконавчої влади та місцевого самоврядування, які б передбачали віднесення до 
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кола їхніх повноважень надання первинної правової допомоги трудовим 

мігрантам. 

Досліджені заходи правового захисту трудових мігрантів можна 

класифікувати на такі види: а) превентивні (такі, що попереджують порушення 

права трудового мігранта); б) відновлювальні (такі, що спрямовані на відновлення 

порушеного права); в) каральні (такі, що застосовуються до суб’єкта, який 

порушив право). До превентивних заходів можна віднести: надання роз’яснень та 

консультацій з питань прав та свобод трудового мігранта, а також існуючого 

правопорядку в країні працевлаштування, утворення громадських організацій 

трудових мігрантів, які братимуть участь у роботі консультативних, дорадчих та 

інших допоміжних органів, утворених при органах державної влади та місцевого 

самоврядування у сфері правового захисту працівників-мігрантів, а також 

здійснюватимуть реальну співпрацю з іноземними неурядовими організаціями та 

міжнародними урядовими організаціями у наведеній сфері з метою 

представництва інтересів працівників-мігрантів,. До відновлювальних заходів, які 

вживаються у разі, коли право трудового мігранта вже порушене можна, зокрема, 

віднести: відшкодування шкоди, завданої трудовому мігранту, зобов’язання 

відновити порушене право (в тому числі і шляхом зобов’язання суб’єкта владних 

повноважень вчинити певні дії або утриматися від їх вчинення), звернення 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини до суб’єкта, що порушує 

право з вимогою відновити становище, що існувало до порушення такого права, 

звернення консула до владних органів держави перебування щодо відновлення 

порушеного права, а у разі, якщо таке право не буде поновлено – повідомити 

Міністерство закордонних справ та главу дипломатичного представництва у 

державі перебування тощо. Каральні заходи можуть, зокрема, бути вжиті при 

застосуванні форми судового захисту трудовим мігрантом та полягати у 

зобов’язанні судом суб’єкта, що порушив право, понести додаткові обмеження 

майнового чи зобов’язального характеру у зв’язку з відновленням порушеного 

права трудового мігранта. 
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Висновки до розділу 2 

 

1. Соціальне забезпечення трудових мігрантів в Україні – це один із проявів 

державної соціальної політики як варіант перерозподілу суспільного доходу, що 

полягає у здійсненні державою сукупності заходів щодо надання матеріальної 

допомоги трудовим мігрантам (особам, що здійснили транскордонне або 

внутрішнє територіальне переміщення з метою працевлаштування) з метою 

подолання або зменшення дії соціальних ризиків, яких вони зазнали у зв’язку з 

таким переміщенням, а також інших соціальних ризиків, що носять 

загальнопоширений характер (об’єктивні життєві обставини, що призвели до 

скрутного становища та зумовили втрату засобів до існування). Вважаємо, що 

визначальною ознакою у запропонованій нами дефініції поняття соціального 

забезпечення трудових мігрантів є матеріальний характер здійнюваних державою 

соціальних заходів. Тобто соціальне забезпечення, у тому числі й трудових 

мігрантів, носить ціннісно виражений та предметний характер. 

2. До виділення окремих видів соціального забезпечення трудових мігрантів 

в Україні слід підходити, виходячи із сутності поняття соціального забезпечення 

та беручи до уваги те, що під час надання соціального забезпечення часто 

здійснюється поєднання різних його видів, а тому поділ заходів держави щодо 

соціального забезпечення працівника-мігранта на такі види є відносно умовним та 

здійснюється з метою систематизації й теоретичного узагальнення понятійного 

апарату. Найбільш доцільним видається виділяти наступні види соціального 

забезпечення трудових мігрантів в Україні: пенсійне забезпечення; надання 

соціальних послуг; надання допомог; надання пільг чи переваг. 

3. Запроповано наступні заходи щодо удосконалення законодавства України 

стосовно соціального забезпечення трудових мігрантів: надати чітке нормативне 

визначення поняття «законність перебування на території України трудового 

мігранта» та на законодавчому рівні закріпити перелік документів, якими 

підтверджуватиметься наведений статус; усунути колізію в нормативно-

правовому регулюванні отримання посвідки на тимчасове проживання шляхом 



 

 
138 

виключення візи типу Д з переліку необхідних документів для її отримання; у 

Законі України «Про соціальні послуги» передбачити звільнення трудового 

мігранта від плати за надання соціальних послуг з працевлаштування; забезпечити 

можливість реальної участі трудового мігранта у системі добровільного 

соціального страхування шляхом законодавчого розширення кола суб’єктів, що 

можуть бути платниками страхових внесків, включивши до них й осіб, які 

працюють за договорами цивільно-правового характеру, за умови їхньої згоди. 

4. Правовий захист трудового мігранта у широкому розумінні слід 

визначати як систему правових норм, якими закріплено права та свободи 

трудового мігранта, тобто його правовий статус, дотримання якого гарантується 

державою, а також сукупність гарантій держави щодо захисту наведених прав та 

свобод. Крім того, до системи правового захисту також можна віднести 

сукупність державних органів, які забезпечують захист прав та інтересів 

працівників-мігрантів у разі їх порушення, а також систему процесуальних норм, 

що регулюють процедуру захисту порушених прав трудящими-мігрантами. 

5. Поняття «форми правового захисту» є більш загальним поняттям у 

порівнянні із поняттям «заходи правового захисту», зазначені категорії 

співвідносяться як ціле та його частина. Так, під формою правового захисту 

трудового мігранта слід розуміти сукупність різноманітних юрисдикційних або 

неюрисдикційних дій, що об’єднуються в межах певного виду діяльності чи 

сфери вжиття таких дій, характер яких обумовлений зазначеною сферою 

діяльності, окрему процедуру захисту суб’єктивних прав та свобод. 

6. Поняття «захід правового захисту» є більш вузьким поняттям у 

порівнянні з поняттям «форми правового захисту», воно існує в межах відповідної 

його форми. Так, під поняттям заходу правового захисту трудового мігранта слід 

розуміти конкретну дію, що вживається трудовим мігрантом або відповідним 

спеціально уповноваженим на це органом державної влади чи органом місцевого 

самоврядування чи іншим уповноваженим суб’єктом щодо усунення перешкод на 

шляху до здійснення суб’єктивного права або поновлення порушеного права. 
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7. Запропоновано виділяти наступні форми правового захисту, які 

відображають найбільш узагальнене поєднання заходів та засобів соціального і 

правового захисту трудового мігранта: 1) самозахист; 2) державний захист; 

3) суспільний захист, тобто захист з боку різноманітних громадських об’єднань. 

8. Запропоновано класифікувати заходи правового захисту трудових 

мігрантів на наступні види: 1) превентивні (такі, що попереджують порушення 

права трудового мігранта); 2) відновлювальні (такі, що спрямовані на відновлення 

порушеного права); 3) каральні (такі, що застосовуються до суб’єкта, який 

порушив право). До превентивних заходів можна віднести: надання роз’яснень та 

консультацій з питань прав і свобод трудового мігранта, а також існуючого 

правопорядку в країні працевлаштування, утворення громадських організацій 

трудових мігрантів, які братимуть участь у роботі консультативних, дорадчих та 

інших допоміжних органів, утворених при органах державної влади та місцевого 

самоврядування у сфері правового захисту працівників-мігрантів, а також 

здійснюватимуть реальну співпрацю з іноземними неурядовими організаціями та 

міжнародними урядовими організаціями у наведеній сфері з метою 

представництва інтересів працівників-мігрантів,. До відновлювальних заходів, які 

вживаються у разі, коли право трудового мігранта вже порушене, можна, зокрема, 

віднести: відшкодування шкоди, завданої трудовому мігранту, зобов’язання 

відновити порушене право (в тому числі і шляхом зобов’язання суб’єкта владних 

повноважень вчинити певні дії або утриматися від їх вчинення), звернення 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини до суб’єкта, що порушує 

право з вимогою відновити становище, що існувало до порушення такого права, 

звернення консула до властей держави перебування щодо відновлення 

порушеного права, а у разі, якщо таке право не буде поновлено – повідомити 

Міністерство закордонних справ та главу дипломатичного представництва у 

державі перебування тощо. Каральні заходи можуть бути вжиті при застосуванні 

форми судового захисту трудовим мігрантом та полягати у зобов’язанні судом 

суб’єкта, що порушив право, понести додаткові обмеження майнового чи 
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зобов’язального характеру у зв’язку з відновленням порушеного права трудового 

мігранта. 

9. Надано пропозиції щодо вжиття наступних заходів стосовно підвищення 

якості заходів правового захисту трудових мігрантів в Україні: закріпити право 

трудового мігранта на звернення до органів державної влади, місцевого 

самоврядування, підприємств, установ, організацій із офіційними заявами, 

скаргами та пропозиціями відповідно до Закону України «Про звернення 

громадян», надати право Уповноваженому Верховної Ради України з прав 

людини вживати відповідні санкції зобов’язального чи матеріального характеру у 

разі невиконання його вимог щодо відновлення порушеного права трудового 

мігранта до відповідного суб’єкта, який порушив таке право, а також 

контролювати хід відновлення порушеного права; наділити консульські установи 

правомочністю щодо представництва трудового мігранта у судових та інших 

органах з метою захисту його порушених прав; розширити та уточнити коло осіб, 

які мають право на отримання безоплатної первинної та вторинної правової 

допомоги, включивши до них трудових мігрантів, з питань захисту їхніх 

порушених чи оспорюваних прав, надання роз’яснень та консультацій з правових 

питань, складення заяв, скарг та інших документів правового характеру, в тому 

числі і процесуальних, одночасно прийнявши зміни до положень усіх органів 

виконавчої влади та місцевого самоврядування, які б передбачали віднесення до 

кола їх повноважень надання первинної допомоги трудовим мігрантам,. 
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РОЗДІЛ 3 

ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ-

МІГРАНТІВ У КРАЇНАХ ЄС 

 

3.1 Правове регулювання соціального забезпечення працівників-

мігрантів у законодавстві ЄС 

 

Визнання норм, що діють у Європейському Союзі (Європейських 

Співтовариствах до 1992 року), правом – правилами поведінки юридичного 

характеру, обов’язковими для виконання визначеним колом суб’єктів, хоча і з 

обмеженістю дії в межах держав-членів утворення, не потребувало тривалого часу 

для утвердження в правовій науці. Ще задовго до створення цього об’єднання 

держав право виробило форму міждержавного співробітництва, при якій 

суверенні, незалежні держави добровільно визнали для себе обов’язковість 

певних базових, фундаментальних принципів, що реалізуються в рамках 

концепції міжнародного права. Однак визнання права Європейського Союзу 

правовою системою – досить складне теоретичне питання [131, с. 446]. 

О.В. Баклан звертає увагу на основні напрями розвитку ЄС, які, в свою 

чергу, зумовлюють особливості співвідношення між національним 

законодавством країн-членів ЄС та правовими нормами ЄС як співтовариства. До 

них автор відносить наступні: 1) пріоритет правової системи Європейського 

Співтовариства стосовно правових систем держав-членів, що забезпечується 

Європейським судом, який наділений винятковими повноваженнями тлумачення 

європейського права; 2) органічне поєднання і посилення в правовій системі ЄС 

поряд із правовими актами ЄС ваги нормативно-правових актів міждержавних 

управлінських структур (Євратому, ЄОВС та ін.), а також поступовий розвиток 

неписаного прецедентного права, що формується Європейським судом; 

3) посилення незалежності правової системи ЄС від національних правових 

систем держав-членів, що виявляється в можливості її прямого впливу на них та 

обов’язковості вимог правової системи ЄС щодо поведінки юридичних та 
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фізичних осіб без прийняття з боку держав-членів додаткових актів. Ці та інші 

напрями розвитку є сталими з кінця ХХ сторіччя і донині [132, с. 89].  

Як бачимо, питання щодо існування правової системи Європейського 

Союзу як окремої інституціональної одиниці серед правових систем світу є 

достатньо дискусійним, проте наявні тенденції щодо розвитку правових актів ЄС 

дозволяють стверджувати, що правове регулювання ЄС та законодавство ЄС є 

окремою системою нормативно-правових актів, яку неможливо віднести до 

жодної із національних правових систем держав-членів ЄС, а також, на нашу 

думку, систему зазначених правових норм неможливо просто віднести до 

загальної сукупності міжнародно-правових актів. 

Законодавство ЄС – окрема система правових актів, що перебуває в стадії 

формування. Їй притаманні власні принципи та сфера дії. Тому з метою більш 

глибокого розуміння та розкриття вузького питання щодо соціального 

забезпечення працівників-мігрантів у законодавстві ЄС необхідно дослідити 

етапи розвитку соціального законодавства та політики ЄС загалом, визначивши 

витоки заснування права соціального забезпечення працівників-мігрантів, тим 

самим усвідомивши його передумови та спрямованість. 

На думку В.В. Журкіна, загалом соціальна політика в масштабах ЄС 

сьогодні є децентралізованою. Йдеться, насамперед, про те, що соціальна 

політика – прерогатива національних урядів держав-членів ЄС. У цьому разі ЄС 

вирішує тільки ті питання держав-членів Об’єднання, де його участь є доречною. 

В інших випадках національні уряди надають перевагу самостійному вирішенню 

соціальних проблем, не залучаючи до цього загальноєвропейські структури. 

Проте позитивним є те, що держави-члени наділені компетенцією розширювати 

правила і стандарти, що перевищують ті, які зафіксовано на 

загальноєвропейському рівні. Незаперечною характеристикою соціальної 

політики ЄС є її різноманітність. Так, наприклад, акцентуючи увагу на ключових 

принципах і установках соціальної політики ЄС, необхідно вказати на їх 

загальний характер. Це пояснюється намаганням ЄС уникнути можливих колізій 

між державами (наприклад, скандинавськими і південноєвропейськими) з 
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кардинально відмінними режимами регулювання ринків праці або соціального 

забезпечення. Незважаючи на вищезазначене, ЄС по-своєму трактує поняття 

«соціальний вимір», а саме через: загальну сільськогосподарську політику 

(ЗСГП); діяльність структурних фондів; трудове законодавство (гігієна і безпека 

на робочому місці, рівна оплата за рівну працю, соціальний захист робітників-

мігрантів); заходи із регулювання безпеки виробленої продукції і захисту здоров’я 

споживачів. Популярне гасло соціального виміру Об’єднання – «повернутися 

обличчям до людини». Вдаючись до трактування поняття соціального виміру, 

доречно вказати, що воно передбачає, по-перше, досягнення балансу між 

глобальними та інтеграційними процесами, по-друге, взаємодію процесів, що 

йдуть зверху від центру, наслідком яких є труднощі на шляху подальшої еволюції 

ЄС загалом [133, с. 160-161]. 

Щодо становлення права соціального забезпечення ЄС серед науковців 

існують різноманітні підходи. Т.І. Бик, зокрема, погоджуючись із думкою 

Т. Герві, виділяє шість наступних етапів формування зазначеного напрямку 

правового регулювання: 1) неолібералізм (1957-1972 роки); 2) соціальні дії 

«людське обличчя» для ЄС (1972-1980 роки) ; 3) «гнучкість» та дерегулювання 

(1980-1985 роки); 4) внутрішній ринок та «європейський соціальний простір» 

(1986-1993 роки); 5) після Маастрихта та Амстердама суперечки та протиріччя 

(1994-2010 роки); 6) новий рівень захисту прав людини (2010 р. – до сьогодення) 

[134, с. 82-83]. 

О.Я. Івасечко, на відміну від зазначеної вище думки автора, пропонує 

виділяти чотири етапи розвитку права соціального забезпечення ЄС. Вони є 

наступними: І (1962-1968 роки) – процес мінімізації негативних соціальних 

наслідків, що виникли внаслідок економічної інтеграції. Перш за все, автор 

відмічає, що координація соціальної політики ЄС не була домінантною метою 

Об’єднання разом із економічною інтеграцією. Це пояснюється, насамперед, тим, 

що соціальна політика є доволі чутливою сферою національного суверенітету, а 

тому держави-члени не вважали за потрібне делегувати частину свого 

суверенітету на загальноєвропейський рівень. У довгостроковій перспективі 
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економічна інтеграція ЄС мала б забезпечити одночасно і соціальний прогрес у 

державах-членах Співтовариства. З метою уникнення негативних наслідків 

економічної інтеграції в усіх установчих договорах зафіксовано положення про 

проведення низки соціальних заходів. Однак згодом стало зрозуміло, що ці 

положення були швидше декларативними і в практику політичного життя 

Співтовариства не імплементовувались. Наріжним каменем у реалізації 

соціальних положень була відмінність позицій держав-членів. Про це, наприклад, 

яскраво свідчить процес соціальної гармонізації, оскільки саме цей аспект 

виявився найбільш суперечливим під час вироблення текстів основоположних 

договорів ЄС. Конкретизувавши втілені в життя заходи в соціальній сфері, треба 

вказати, що в практику вони імплементовувались лише у двох напрямках. По-

перше, це процес запровадження принципу вільного пересування працівників, по-

друге, професійна перекваліфікація працівників вугільної і сталеливарної 

промисловості. Внаслідок запровадження принципу вільного пересування 

працівників передбачалося максимально ефективно використовувати власні 

трудові ресурси на спільному ринку праці. Це, передусім, мало вирішити цю 

проблему в масштабах Європейських Співтовариств, значення якої полягало у 

рівномірному розподілі робочої сили, оскільки її надлишок спостерігався в Італії, 

а нестача – у ФРН, Франції. В цей період вагомим досягненням інтеграційного 

об’єднання було те, що робітники отримали право в’їзду у будь-яку країну без віз 

на основі документа, який підтверджує право отримання роботи в одній із держав-

членів ЄС. Водночас було також створено спеціальний механізм інформування в 

масштабах Спільноти. Негативним моментом у вищеокресленому процесі, на 

думку значної частини політичних експертів у цій галузі, була відсутність 

рівності між робітниками-мігрантами і національною робочою силою. 

Підтвердженням цьому був той факт, що кожна держава зберігала за собою право 

обмеження в’їзду іноземних робітників. Тому помітною була тенденція до 

значного припливу робочої сили з таких держав, як Іспанія, Португалія, 

Туреччина. Особливістю її було те, що працівники мали більше переваг у 

стейкхолдерів, бо не користувалися низкою прав, а це, у свою чергу, зменшувало 
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вартість робочої сили. У результаті цього уряд Італії прийняв Меморандум, яким 

вимагалось від ЄС проведення узгодженої політики у сфері зайнятості та у сфері 

регулювання міграції робітників у масштабах Співтовариства, оскільки було 

зафіксовано тотальні порушення принципу пріоритету робітників з-поміж країн-

членів ЄС. ІІ етап (початок 1970-х років – 1980-і роки). Він ознаменувався 

приєднанням до ЄС нових членів, таких як Греція, Іспанія і Португалія, що 

викликало різке зростання кількості безробітних. Зазначений етап 

характеризувався зміною підходу до розуміння соціальної політики, її функцій, 

інструментів реалізації та запровадження процесу реформування, виокремленням 

соціальної політики в самостійну галузь, розширенням її конкретних завдань, 

масштабів і параметрів, а також визначенням умов і методів її реалізації. ІІІ етап 

охоплює часові рамки з 1980-х по 1990-і роки (до підписання Маастрихтського 

договору) та характеризується переважно протистоянням або ж негативною 

позицією Великої Британії щодо здійснення заходів у сфері соціальної політики 

Співтовариства. Водночас необхідно відзначити роль і місце голови Комісії ЄС 

Ж. Делора, з ім’ям якого пов’язана певна активізація роботи в соціальній політиці 

з середини 1980-х років до підписання Маастрихтського договору. Він розглядав 

ухвалення корпоративістської моделі соціальної політики як найважливіший крок 

у розвитку європейської інтеграції. Останній етап – ІV – новітній (початок 1990-х 

років – до сьогодення). Його початок вчений пов’язує з підписанням 

Маастрихтського договору [135, с. 107-110]. 

На нашу думку, більш обґрунтованішою є періодизація розвитку та 

становлення права соціального забезпечення ЄС, запропонована Т.І.Бик, оскільки 

нею виділено більшу кількість етапів такого розвитку, що є проявом детальнішого 

підходу до розуміння формування зазначеної сфери правового регулювання. 

Зазначеним автором також виділено та досліджено більшу кількість суттєвих 

передумов і факторів розвитку права соціального забезпечення ЄС в історичному 

контексті. 

О.С. Олійник вважає важливим те, що європейська інтеграція є вкрай 

складним процесом, виникнення і розвиток якого пов’язаний з одночасною дією 
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економічних, політичних і культурних (ідеологічних) факторів. При явно 

домінуючому характері економічних і політичних передумов інтеграції не можна 

недооцінювати того факту, що для правової сфери певна спільність європейських 

громадян у ранжуванні цінностей має немаловажне значення [131, с. 448]. Варто 

погодитися із С.С. Алексєєвим, який відзначає, що «існуючи в тісній єдності із 

спеціальноюридичним змістом, ідеологічна сторона родин правових систем у ряді 

випадків відіграє помітну роль. У романо-германскому і загальному праві ця 

сторона полягає в пануванні юридичного світогляду – класичного світогляду 

суспільства, де утверджене верховенство права». Ідентифікація європейськими 

громадянами себе як осіб, що мають стійкий правовий зв’язок з об’єднанням, а 

також проголошення їх суб’єктами європейського права дають підстави 

стверджувати про наявність особливого характеру комплексу норм Євросоюзу, 

що відрізняють його від інших міждержавних утворень [136, с. 124]. 

Дуже важливо проаналізувати та більш детально розкрити етапи розвитку 

права соціального забезпечення ЄС, що запропоновані Т.І. Бик. Так, науковець 

зазначає, що у період неолібералізму було прийнято два ключові для соціальної 

політики ЄС регулятивні документи. Першим був Регламент № 1612/68, в якому 

свободу пересування названо фундаментальним правом працівників-громадян ЄС 

та їх сімей і додано, що це право вимагає рівного ставлення до таких осіб на 

практиці та в праві [137]. Ст. 7 Регламенту [137] надала працівникам-мігрантам, 

які є громадянами ЄС, такі ж соціальні та податкові переваги, що й працівникам-

громадянам держави, на території якої вони перебувають. Другим документом 

був Регламент № 1408/71, що вимагав координації державних систем соціального 

забезпечення для працівників-мігрантів-громадян ЄС [138]. Цей документ зазнав 

численних змін і доповнень і в 2004 році був замінений новим Регламентом [139]. 

Становлення концепції прав людини в праві ЄС варто розглянути, передусім, 

через відповідні рішення Суду ЄС. Так, у рішенні в справі Stauder 1969 року Суд 

ЄС уперше послався на основні права людини, зазначивши, що вони «закріплені в 

загальних принципах права Співтовариства та захищаються Судом». Наступною 

була справа Internationale Handelsgesellschaft 1970 року, у якій Суд ЄС заявив: 
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«Фактично, повага до фундаментальних прав є складовою частиною загальних 

принципів права, які захищає Суд ЄС».  

Період, який охоплював 1972-1980 роки, ознаменувався прийняттям 

Резолюції щодо програми соціальних дій для ЄЕС [140], в якій було виділено 

окрему роль соціальної політики Співтовариства та наголошено, що соціальні цілі 

повинні постійно враховуватись усіма політиками Співтовариства. Відтоді 

Єврокомісія регулярно публікує та реалізовує такі програми. Тим часом, у справі 

Nold, Kohlen- und BaustoffgroЯhandlung 1974 року Суд ЄС зазначив, що 

«міжнародні договори щодо захисту прав людини, над якими держави-члени 

спільно працювали або які вони підписали, можуть слугувати орієнтирами, яких 

необхідно дотримуватися в рамках права Співтовариства», а також послався на 

ЄКПЛ [141]. Відтоді Суд ЄС неодноразово визнавав, що основу фундаментальних 

прав людини, які визнаються загальним принципом права ЄС, становлять права, 

закріплені у ЄКПЛ [140].  

Етап «гнучкості» та дерегулювання в основному характеризується 

зосередженням держав-членів на економічних проблемах та тимчасовій 

відсутності уваги до формування соціальної політики і розробки норм щодо 

соціального забезпечення. 

У період 1986-1993 років було прийнято Єдиний європейський акт 1986 

року, на підставі якого до Римського договору внесено Розділ V про економічне 

та соціальне згуртування. Він і став першим установчим документом 

Співтовариства, який офіційно визнав основні права людини, пославшись, серед 

іншого, на Конвенцію про захист прав людини та основних свобод і Європейську 

соціальну хартію. У 1989 році 11 держав-членів Співтовариства (крім Великої 

Британії) підписали Хартію Співтовариства про основні соціальні права 

працівників, яка, за словами О.І. Головко-Гавришевої [142, с. 71], стала першою 

спробою міждержавного співробітництва з питань соціального забезпечення і 

захисту населення в рамках ЄС. У 1991 році ті ж 11 держав-членів ЄС прийняли 

Угоду про соціальну політику, яка, як вважає О.І. Головко-Гавришева [142, с. 72], 
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по суті, уповноважила використовувати інституційну систему ЄС для досягнення 

мети міждержавного співробітництва у галузі соціальної політики. 

У період з 1993 року по 2010 рік формування соціальної політики ЄС 

відбувалося на основі ґрунтовних та обширних Зеленої [143] та Білої [144] книг з 

європейської соціальної політики 1993 року та 1994 року відповідно, які 

виокремили принципи європейської соціальної політики; Білої книги про 

зростання, конкурентоспроможність і зайнятість 1993 року [145] та Програми 

соціальних дій на 1995-1997 рр. [146], що передбачала вироблення методів 

координації державних систем соціального забезпечення та полегшення 

забезпечення ефективнішої імплементації існуючого права. У 1997 році у зв’язку 

із зміною влади у Великій Британії Угоду про соціальну політику включено до 

Амстердамського договору під назвою «Соціальний розділ». Рада отримала нові 

повноваження щодо затвердження директив у галузі політики соціального 

забезпечення (ст. 137 Договору), а Єврокомісія – завдання сприяти координації 

діяльності держав-членів у всіх сферах соціальної політики. Як підсумовують Ст. 

Уізерхіл та П. Боумон [147, с. 715], у галузі соціальної політики Амстердамський 

договір став більш амбітним проектом, ніж будь-який з раніше існуючих 

документів ЄС. В установчих договорах ЄС з’явилися положення про повагу до 

прав людини (в преамбулі Маастрихтського договору та ст. 6 Амстердамського 

договору). До того ж, у ст. 6 Договору вже містилося чітке посилання на ЄКПЛ, а 

ст. 7 передбачила право Європейської ради позбавляти певних прав державу-

члена, яка серйозно та систематично порушує принципи поваги до прав людини 

та фундаментальних свобод. Окрім того, Маастрихтським договором 

запроваджено інститут Європейського омбудсмена (ст. 228). Питання гарантій 

прав людини включено 1993 року і в Копенгагенські критерії, які повинні 

виконати держави-кандидати на вступ до ЄС. У Висновках Європейської ради у 

Лісабоні 2000 року [148] одним з головних завдань названо модернізацію 

європейської соціальної моделі. Відтоді питання соціальної політики 

порушувалося майже на всіх зустрічах Європейської ради. У 2000 році прийнято і 

проголошено як спільний правовий акт Європарламенту, Ради і Комісії Хартію 
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основних прав ЄС [149], яка закріпила широкий перелік соціальних прав та 

свобод. Варто відзначити, що у виданому в 1999 році сесією ЄС у Кельні. мандаті 

на розроблення Хартії основних прав ЄС джерелами майбутнього документа 

визначено ЄКПЛ та ЄСХ(п) [150, с. 116, 118, 138]. Як відзначає С.О. Верланов 

[151], при затвердженні Хартії ЄС пішов на пряме включення матеріальних норм 

ЄКПЛ та прецедентного права, яке формується ЄСПЛ, у своє внутрішнє право. 

Крім того, Хартія встановлює [149, Art. 52.3], що коли права, які містяться у ній, 

відповідають правам, гарантованим ЄКПЛ, зміст та обсяг цих прав має бути 

таким же, як у ЄКПЛ. Ніццький договір 2001 року (ст. 144) передбачив створення 

Комітету із соціального захисту, який до того мав статус органу ad hoc, завдання 

якого полягали у моніторингу соціальної ситуації, розвитку політики соціального 

захисту в державах-членах і Співтоваристві, сприянні обміну інформацією та 

успішним досвідом між державами, а також підготовці відповідних доповідей. 

Отже, Комітет доповнив перелік органів ЄС, залучених до вироблення та 

реалізації соціальної політики, до якого входили: Економічний та соціальний 

комітет, Комітет регіонів, Комітет Ради ЄС із зайнятості. 

У новітньому періоді розвитку соціального права ЄС (після 2010 року) 

питання захисту соціальних прав людини в рамках ЄС після набуття чинності 

Лісабонським договором варто, передусім, розглядати в контексті приєднання ЄС 

до ЄКПЛ та Хартії основоположних прав ЄС [152, Art. 6.1, 6.2]. Той факт, що ці 

документи стали зобов’язуючими в праві ЄС, створює нові можливості для 

захисту прав особи (в тому числі й соціальних прав) на території ЄС. Окрім того, 

Лісабонський договір чітко відніс соціальну політику до спільної компетенції ЄС 

та держав-членів [152, Art. 4.2]. Проте на практиці це навряд чи призведе до 

передачі суттєвих повноважень у цій галузі з рівня держав на рівень ЄС, 

враховуючи традиційну державну опіку над соціальною політикою. Сьогодні 

особи, які живуть та працюють на території ЄС, отримують право на соціальний 

захист переважно згідно з національним правом, хоча деякі з цих прав можуть 

бути кореговані відповідно до положень права ЄС. Як відзначає Т. Герві [153, с. 

4-5], ці положення складають європейський рівень багаторівневого регулювання 
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соціальної політики в ЄС. Соціальна політика ЄС, продовжує автор, включає 

положення, які стосуються трудової мобільності, зокрема координації соціальних 

забезпечень для працівників-мігрантів, переходу соціальних гарантій, професійної 

підготовки та освіти, положення, що стосуються сімей працівників-мігрантів, а 

також положення щодо регулювання праці, такі як заборона дискримінації 

працівників на основі їх громадянства, захист працівників у зв’язку з 

реструктуризацією компанії, рівність чоловіка і жінки у працевлаштуванні та 

регулювання робочої обстановки.  

Тезу, що затвердилась у юридичній літературі після адаптації концепції 

«європейського правового простору», сформулювали вчені Л.В. Бойцова та В.В. 

Бойцова. Відповідно до неї європейське право у вузькому розумінні його як права 

Європейського Співтовариства є упорядкованою системою правових норм. 

Ретельно досліджуючи природу європейського права, особливості дії і зв’язки між 

актами Співтовариства, сформулювавши понятійний апарат, вчені заявляють про 

право ЄС як про самостійний феномен, що виявився «результатом багатовікового 

розвитку національних правових систем Європи» [154, с. 49]. 

А на думку Л.Л. Богачової, під європейським правом (або правом 

Євросоюзу) розуміють правову систему, норми якої регулюють взаємовідносини, 

що складаються в ході інтеграційних процесів в рамках Європейських 

Співтовариств і Євросоюзу. Про автономний і самобутній характер європейського 

права свідчить наявність у нього власних об’єкта (європейські інтеграційні 

об’єднання) і предмета (суспільні відносини, пов’язані з розвитком європейської 

інтеграції) правового регулювання, а також системи, яка включає цілий ряд 

галузей європейського права [155, с. 49].  

О.С. Олійник визначає, що правовий масив Європейського Союзу 

традиційно поділяють на первинне і вторинне право. Первинне право містить у 

собі міжнародні договори – установчі документи Союзу, на базі яких створена 

організація і сформоване коло найбільш значущих її органів. Вторинне право, на 

яке припадає основна маса всіх численних документів, поєднує правові акти, 

прийняті органами ЄС. Існують різні форми таких правових актів, різноманітні 
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способи закріплення ними нормативних розпоряджень і механізми взаємодії 

документів у правовій системі міждержавного утворення. Більш того, необхідно 

відзначити важливість прецедентного права ЄС як значного комплексу норм 

права, сформованого в результаті діяльності судової системи організації. 

Інтерпретація Судом Європейських Співтовариств установчих договорів 

визначила багато в чому правові засади ЄС [131, с. 49]. 

Наведену думку поділяє і Л.Л. Богачова, яка також підтримує зазначену 

класифікацію джерел права ЄС. Первинним джерелом європейського права 

визнаються установчі договори про створення Європейських Співтовариств та 

Євросоюзу (Договір про заснування Європейського економічного співтовариства 

1957 року [156], Договір про заснування Європейського Співтовариства з атомної 

енергії 1957 року [157], Договір про Євросоюз 1992 року [26], Договір про злиття 

1965 року, акти про приєднання нових держав-членів), норми яких мають вищу 

юридичну силу, безпосередньо породжують права і обов’язки для держав-членів, 

створюють фундаментальну основу, на якій будується вся правова система ЄС. 

Значення установчих договорів можна порівняти з роллю Конституції в 

національній правовій системі. Крім установчих договорів, «первинне право» 

охоплює принципи права: загальні (принципи правової визначеності, 

обов’язковості дотримання договорів, поваги до прав людини, свободи, 

демократії, рівності, субсидіарності, пропорційності) і спеціальні (принципи 

прямої дії права ЄС, верховенства права ЄС і юрисдикційного захисту права ЄС), 

правову доктрину і правові звичаї. А до джерел вторинного права автор відносить 

нормативно-правові акти, основними формами яких є регламент, директива і 

рішення [158, с. 78]. Стаття 249 Договору про ЄС [26] називає три властивості 

Регламенту: нормативність, обов’язковість і можливість прямого застосування 

[159]. Регламент за юридичною силою прирівнюється до закону в національній 

правовій системі. Директива, як і Регламент, обов’язкова для кожної держави-

члена, якій вона адресована, але, на відміну від Регламенту, Директивою не 

регулюється детально та чи інша сфера суспільних відносин. У ній визначаються 

цілі і завдання, а також очікуваний результат, а форми і засоби їх досягнення 
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вільно обираються на національному рівні. Директива містить «модельні» норми 

права, які держави-члени повинні відобразити у своєму законодавстві, і тому є 

дієвим засобом його гармонізації. Вторинними джерелами європейського права 

виступають й нормативні договори, зокрема міжнародні договори ЄС, конвенції 

між державами-членами, міжінституційні угоди (між Радою, Комісією і 

Європарламентом). Проте автор не погоджується з думкою О.С. Олійник та 

вважає, що рішення Суду Європейських Співтовариств і Суду (Трибуналу) 

першої інстанції становлять окрему категорію джерел європейського права. 

Правила, встановлені судами Європейського Союзу, обов’язкові для сторін у 

справі і для самих судів у майбутньому, є прецедентами для національних органів 

правосуддя всіх держав-членів. Вони доповнюють і розвивають положення 

установчих договорів (норм первинного права) і не можуть їх змінювати. Норми 

вторинного права не тільки конкретизуються, а й скасовуються рішеннями судів 

Євросоюзу [155, с. 35]. 

Виходячи із наведеного вище, можна зазначити, що право Європейського 

Союзу пройшло довгий шлях свого становлення та на сьогодні воно ще не є 

сталою інституційною одиницею, перебуває у процесі розвитку та формування. 

Розвиток права ЄС тісно пов’язаний з історичними, політичними та економічними 

процесами, що відбувалися між державами-членами ЄС. Також право ЄС 

зумовлено тими викликами та завданнями, які необхідно було долати та 

вирішувати у ході відповідних історико-політичних та економічних змін, 

викликаних формуванням ЄС як міждержавної спільноти. Безперечно, у процесі 

інтеграції європейських держав, крім економічних та політичних питань, що 

потребували нагального правового регулювання, не менш актуально назрівали і 

поставали питання соціального забезпечення населення ЄС та вироблення 

загальних стандартів щодо нього, в контексті яких однією із найбільш 

визначальних була проблема забезпечення соціального захисту працівників-

мігрантів, оскільки явище трудової міграції населення в умовах інтеграційних 

процесів у Європі набуло активних форм та потребувало негайної реакції 

Спільноти й чіткого нормативно-правового регулювання. 
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Важко оминути увагою висловлювання вчених щодо дискусійності 

існування поняття права ЄС як науково-теоретичної категорії. На нашу думку, все 

ж право ЄС теоретично можна розглядати як окрему правову систему, оскільки 

вона характеризується наступними ознаками: 1) дія її правових норм 

поширюється на визначену територію та окреслене коло суб’єктів; 2) має власну 

цілісну ієрархічну структуру джерел права, тобто складається з відповідних 

джерел права, які мають різну юридичну силу та регулюють різні правовідносини, 

поширюються на різних суб’єктів, проте перебувають у взаємозв’язку та 

взаємодії; 3) їй властива спрямованість на досягнення упорядкованості у 

відносинах щодо інтеграції держав ЄС, а також забезпечення кожному суб’єкту 

зазначених інтеграційних відносин захисту його інтересів та цілей; 4) виникла у 

результаті історичних, політичних та економічних інтеграційних процесів, 

зумовлена ними та функціонує поряд з економічною та політичною системою ЄС 

як окремий феномен. 

У рамках правової системи ЄС розвиваються її різноманітні підсистеми, в 

тому числі і нормативно-регулятивна, у структурі якої виділяються різноманітні 

напрямки правового регулювання. Одним із таких вартих уваги напрямків 

нормативно-правового регулювання є правове регулювання соціального 

забезпечення працівників-мігрантів. Його можна визначити як обумовлену 

об’єктивними закономірностями інтеграційних процесів між суверенними 

європейськими державами сукупність правових норм, які визначають обов’язок 

Спільноти щодо гарантування основних соціальних прав працівників-мігрантів, а 

також засоби та механізми такого гарантування (тобто матеріальне забезпечення у 

разі старості, хвороби, безробіття, інвалідності та настання інших соціальних 

ризиків, інші заходи, які зобов’язані вживати країни-члени Спільноти для захисту 

соціальних прав трудових мігрантів тощо), а також сукупність правових актів 

(первинних та вторинних джерел права ЄС), якими закріплено наведені правові 

норми . 



 

 
154 

Надавши визначення правового регулювання соціального забезпечення 

працівників-мігрантів у ЄС, перейдемо до дослідження окремих норм соціального 

забезпечення працівників-мігрантів у джерелах права ЄС за їхньою ієрархією. 

Відповідно до первинних джерел права ЄС, тобто установчих договорів, 

зокрема ст. 3 Договору про Європейський Союз від 07.02.1992 [26], Союз надає 

своїм громадянам простір свободи, безпеки та правосуддя без внутрішніх 

кордонів, в рамках якого забезпечується вільне пересування осіб у взаємозв’язку з 

відповідними заходами з питань контролю зовнішніх кордонів, надання притулку, 

імміграції, а також запобігання злочинності та боротьби з цим явищем. Він 

бореться з соціальної маргіналізацією і з дискримінацією, сприяє соціальній 

справедливості та соціальному захисту, рівності жінок і чоловіків, солідарності 

поколінь та охороні прав дитини.  

Згідно із ст. 39 Договору про заснування Європейської Спільноти від 

25.03.1957 [156] у межах Спільноти належить забезпечувати свободу пересування 

працівників. Свобода пересування веде до скасування будь-якої дискримінації на 

підставі державної належності працівників держав-членів у питаннях зайнятості, 

оплати праці та інших умов праці й зайнятості. З урахуванням обмежень на ґрунті 

суспільного порядку, суспільної безпеки та суспільного здоров’я із свободи 

пересування випливають права: a) зголошуватися на наявні пропозиції щодо 

працевлаштування; b) з цією метою вільно пересуватися в межах території 

держав-членів; c) перебувати в державі-члені з метою працевлаштування згідно з 

положеннями, що регулюють працевлаштування громадян цієї держави, 

закладеними в законах, підзаконних та адміністративних актах; d) після 

завершення праці в державі-члені залишатися на її території згідно з умовами, 

визначеними у виконавчих регламентах, що їх належить розробити Комісії. А 

відповідно до ст. 42 Договору про заснування Європейської Спільноти від 

25.03.1957 [156] у сфері соціального забезпечення Раді, діючи згідно з 

процедурою, зазначеною в статті 251, належить ухвалювати заходи, необхідні для 

втілення в життя свободи пересування працівників, що передбачають 

запровадження системи, яка забезпечує працівникам-мігрантам, котрі працюють 
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за наймом чи самостійно, та особам, що від них залежать,наступне: a) 

зараховування всіх періодів, що їх враховують за правом кожної окремої країни з 

метою набуття та збереження права на соціальні виплати і допомогу; b) соціальні 

виплати та допомогу особам, що перебувають на території держав-членів.  

Це основоположні права людини і найбільш важливий елемент 

європейського громадянства. Свобода пересування дає громадянам право шукати 

роботу в іншій державі-члені ЄС, працювати там без необхідності отримання 

дозволу на працевлаштування, проживати у зв’язку з цим на її території, 

залишатися там після завершення трудових відносин і мати рівні права із 

громадянами країни щодо працевлаштування, умов праці, а також усіх соціальних 

і податкових пільг, які сприяють інтеграції у країні призначення. Гарантія права 

на соціальне забезпечення в умовах свободи пересування завжди належала до 

головних проблем держав-членів ЄС. Для її вирішення у цій сфері потрібно було 

вжити заходів, які б дозволили уникнути повної або часткової втрати прав на 

соціальне забезпечення громадянами ЄС, що працюють і живуть у державі-члені 

ЄС, яка не є країною їхньою походження.  

Таким чином, виконання норм і засад соціального забезпечення трудових 

мігрантів, визначених у первинних джерелах права ЄС, отримало свій подальший 

розвиток у вторинних джерелах права ЄС, таких як регламенти та директиви. 

З огляду на гостроту проблеми, у 1958 році Рада Європи ухвалила два 

регламенти про соціальне забезпечення працівників-мігрантів: № 3/1958 і 

№ 4/1958, які згодом були замінені Регламентом (ЄЕС) № 1408/71 і Регламентом 

(ЄЕС) № 574/72, ухваленим з метою його його реалізації. Дія цих документів 

також поширюється на громадян Ісландії, Ліхтенштейну і Норвегії – країн-

учасниць Договору про створення Європейської економічної зони (ЄЕЗ), а також 

на громадян Швейцарії, яка також уклала відповідний договір з ЄС. У 2004 році 

Європейським Парламентом і Радою Європи був ухвалений Регламент (ЄC) № 

883/2004 про координацію систем соціального забезпечення, що замінив 

Регламент (ЄЕС) № 1408/71. Регламент (ЄС) № 987/2009, який містить порядок 

реалізації Регламенту (ЄС) № 883/2004 про координацію систем соціального 
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забезпечення, був ухвалений Європейським Парламентом і Радою Європи 16 

вересня 2009 року на зміну Регламенту (ЄС) № 574/72 [68, с. 94].  

Акти ЄС про координацію соціального забезпечення не замінюють 

національні системи соціального забезпечення. Така уніфікація неможлива, тому 

що системи соціального забезпечення держав-членів ЄС спираються на вікові 

традиції, закріплені у національних культурах. Таким чином, акти ЄС 

передбачають не уніфікацію, а координацію. 

Регламенти № 1390 / 81 / ЄЕС і 3795/81 ЄЕС поширили сферу своєї дії на 

осіб, які працюють самостійно, Регламент 307/1999 ЄС – на всіх застрахованих 

осіб, у тому числі студентів та осіб, які працюють не за наймом. Регламент 

1606/98 ЄС було спрямовано на захист соціальних прав державних службовців. 

Вони отримали право на загальну державну пенсію на рівноправній основі з 

громадянами відповідної держави ЄС [160, с. 58]. Сфера застосування Регламенту 

№ 1408/71 ЄЕС була істотно розширена Регламентом 895/2003 ЄС, який відкрив 

можливість користуватися основними правилами соціального забезпечення ЄС 

громадянам «третіх країн», які на законній підставі проживають на території 

Союзу [68, с. 94]. 

У ст. 4 Регламенту визначається сфера його застосування. Так, положення 

Регламенту повинні поширюватися на все законодавство держав-членів у сфері 

соціального забезпечення, яке відображає основні види допомоги, визнані у 

Конвенції № 102 Міжнародної організації праці про мінімальні норми соціального 

забезпечення від 1952 року: допомогу по інвалідності; допомогу у зв’язку з 

тимчасовою непрацездатністю; допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами; 

допомогу по старості; допомогу в разі втрати годувальника; допомогу у зв’язку з 

нещасним випадком на виробництві та професійним захворюванням; допомогу на 

поховання; допомогу по безробіттю; допомогу сім’ям. 

Згідно із ст. 4 Регламенту його положення поширюються на всі загальні та 

спеціальні схеми соціального забезпечення, як з попередніми внесками, так і без 

них. Разом з цим, Регламентом визначені певні винятки, його положення, зокрема, 

не поширюються на схеми допомоги жертвам війни чи її наслідків, на спеціальні 
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схеми соціального забезпечення для державних службовців та осіб, прирівняних 

до них, на соціальну та медичну допомогу. Відсутність закріплення в Регламенті 

поняття соціальної допомоги відкрило можливість його різного тлумачення 

державами ЄС.  

Регламент № 408/71 ЄЕС визначає основні принципи соціального 

забезпечення ЄС, до яких, зокрема, відносяться: 

1. Недискримінація за ознакою громадянства. Працівники та особи з інших 

держав-членів, які працюють самостійно, повинні мати однакові з громадянами 

відповідної держави ЄС права. Для застосування цього принципу враховуються: 

еквівалентність фактів, підсумовування всіх страхових періодів і збереження 

набутих прав. Інакше кажучи, держава не може резервувати допомоги по 

соціальному забезпеченню своїх громадян.  

2. Здійснення виплат незалежно від місця проживання. Регламент визначає, 

що основні види допомоги особа повинна отримувати від відповідних установ 

країни проживання, у тому числі у разі переїзду в іншу країну ЄС. Допомога в 

разі настання інвалідності, досягнення похилого віку, нещасних випадків на 

виробництві та інші допомоги, призначені в одній або більше країнах-членах ЄС, 

не можуть бути зменшені або скасовані на тій підставі, що особа, яка має право на 

таку допомогу, проживає на території не тієї держави-члена, яка цю допомогу 

призначила. Однак є певні винятки. Різні правила застосовуються до грошових 

(пенсій) і натуральних видів допомоги (медичної допомоги). Грошова допомога 

виплачується, як правило, відповідно до законодавства держави, в якій особа 

постійно проживає або перебуває [160, с. 61]. Натуральна допомога 

регламентується законодавством держави перебування. Якщо людина перебуває 

не в тій державі, яка повинна надавати допомогу, то остання відшкодовує 

понесені витрати. До деяких видів допомоги застосовуються спеціальні правила, 

це зокрема, стосується допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, 

допомоги сім’ям з дітьми, медичної допомоги, допомоги по безробіттю. 

3. Запобігання дублюванню допомоги. Регламентом не передбачено надання 

або захист права на кілька видів допомоги одного й того ж типу за один і той же 
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період обов’язкового страхування. Тобто положення законодавств держав-членів, 

які регулюють зменшення, припинення або скасування допомоги у випадках 

дублювання іншими спеціальними видами забезпечення або у зв’язку з будь-якою 

іншою формою прибутку, можуть бути використані, навіть якщо таку допомогу 

було отримано відповідно до законодавства іншої держави-члена або у випадку, 

коли такий дохід був отриманий на території іншої держави-члена. Таким чином, 

сплата внесків до системи соціального страхування двох і більше держав ЄС за 

один період не гарантує права на отримання допомоги одного виду в різних 

державах.  

Регламент закріплює також винятки з правила щодо запобігання 

дублюванню допомоги. Вони можуть стосуватися допомоги у зв’язку з 

інвалідністю, професійним захворюванням, досягненням похилого віку, якщо 

надаються за законодавством двох і більше держав ЄС. 

4. Підсумовування періодів, що враховуються для надання допомоги. 

Держава-член ЄС при визначенні права на допомогу і обчисленні її розміру 

повинна враховувати всі страхові періоди або періоди зайнятості та проживання в 

іншій країні ЄС. Цей принцип закріплений у ст. 48 ДФЕС, хоча специфічні 

критерії застосовуються до кожного конкретного виду соціальної допомоги. 

Зокрема при визначенні права на допомогу по безробіттю, тимчасовій 

непрацездатності внески, які були зроблені особою в страхові фонди однієї 

держави, можуть переводитися у відповідні страхові фонди держави, яка буде 

призначати і виплачувати такі види допомоги. 

5. Принцип поширення законодавства тільки однієї держави ЄС. За 

загальним принципом особи, на яких поширюється дія Регламенту 1408/71 ЄЕС, 

повинні бути охоплені законодавством тільки однієї держави ЄС – держави 

працевлаштування. Тобто соціальне забезпечення працівників, осіб, які працюють 

самостійно, та інших категорій громадян ЄС згідно з Регламентом № 1408/ 71 

ЄЕС визначається законодавством держави, де вони здійснюють трудову 

діяльність, навіть якщо проживають на території іншої держави-члена або якщо 

зареєстрований офіс або місце здійснення бізнесу розміщені на території іншої 
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держави-члена. Проте Регламентом передбачено численні винятки, які 

стосуються, зокрема, поштових працівників (зазвичай на них поширюється 

законодавство держави постійного проживання), працівників міжнародного 

транспорту (поширюється законодавство держави, в якій офіційно зареєстрований 

або знаходиться офіс компанії), людей, економічна активність яких здійснюється 

на території декількох держав (враховується місце постійного проживання), тощо. 

Окремі правила передбачені для осіб, які здійснюють свою трудову діяльність на 

території двох і більше держав ЄС, для моряків, осіб, які служать у збройних 

силах або перебувають на цивільній службі. Загалом, випадки, коли на людину 

поширюється законодавство двох і більше держав-членів, повинні розглядатися 

як винятки із загального правила і обмежуватися чисельно і за обсягом, наскільки 

це можливо [68, с. 94]. 

Таким чином, внесені до Регламенту № 1408/71 ЄЕС зміни і доповнення 

відображали зміни на національному рівні держав-членів, розвиток і досягнення 

ЄС. Однак цей документ, регламентуючи важливий елемент реалізації свободи 

вільного пересування осіб, виявився складним, важким для розуміння і 

застосування. У 1998 році Комісією було запропоновано кардинально 

переглянути і реформувати законодавство ЄС у сфері соціального забезпечення. 

Воно було здійснено шляхом прийняття Європарламентом і Радою Регламенту 

883/2004 про координацію систем соціального забезпечення, який спрямований на 

полегшення реалізації громадянами ЄС свого права на вільне пересування, 

зокрема через спрощення існуючих положень, а також на посилення обов’язку 

держав співпрацювати у сфері соціального забезпечення. Дія зазначеного 

документа поширюється, крім визнаних раніше категорій осіб, на економічно 

неактивних громадян ЄС і надає їм захист у сфері соціального забезпечення. Такі 

зміни розглядаються як важливі зрушення, спрямовані на реалізацію права на 

вільне переміщення для всіх громадян ЄС. Новий Регламент розширив 

матеріальну сферу застосування за рахунок часткового поширення на охорону 

здоров’я. Документ посилив загальний принцип недискримінації, принцип 

незалежності сплати допомоги від місця перебування особи, закріпив принцип 
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«good administration» тощо. Були внесені зміни в положення про допомогу по 

безробіттю, відповідно до яких збільшено тривалість права на отримання 

допомоги з трьох до шести місяців у разі переїзду в іншу державу ЄС, спрощено 

правила застосування законодавства у сфері соціального забезпечення в 

транскордонних ситуаціях. 

Хоча Регламент 883/2004 ЄС і скасував Регламент № 1408/71, останній 

залишається чинним для координації систем соціального забезпечення держав-

членів ЄС до прийняття окремого імплементаційного документа. У 2009 році у 

сфері соціального забезпечення був прийнятий ще один документ – Регламент 

988/2009 ЄС, який вносить доповнення і зміни до документа 2004 року. 

Також серед актів вторинного права привертає увагу й Регламент Ради ЄЕС 

1612/68 від 15 жовтня 1968 року про вільне пересування працівників у межах 

Співтовариства та Регламент Ради ЄЕС 1251/70 від 29 червня 1970 року про право 

працівників залишатися на території держави-члена після здійснення там трудової 

діяльності, а також Директива 2004/38 від 29.04.2004 про право громадян ЄС і 

членів їх сімей вільно пересуватися і проживати на території держав-членів. Так, 

зокрема, поняття «працівник-мігрант» розкривається у ст. 1 Регламенту 1612/68 і 

доповнюється у прецедентному праві. Регламент визначає умови доступу 

працівника-мігранта до роботи за наймом, включаючи рівну можливість в 

одержанні пропозицій про працевлаштування в іншій державі-члені, скасування 

квот на залучення робочої сили з інших держав-членів, рівне ставлення при 

здійсненні роботи, просуванні по службі, доступі до професійної освіти та інших 

соціальних пільг, гарантує трудящому весь обсяг прав при звільненні тощо. 

Кожна держава самостійно вирішує, на кого поширюється страхування 

згідно з національним законодавством, які види допомоги і за яких умов можуть 

виплачуватися, а також самостійно визначає порядок нарахування тієї чи іншої 

допомоги і сплати внесків. Регламенти про координацію запроваджують загальні 

правила і принципи, які повинні виконуватися відповідними органами, 

установами соціального забезпечення, а також судами під час застосування норм 

національного права. Це допоможе уникнути негативного впливу місцевого 
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законодавства на осіб, які реалізують своє право на свободу пересування і 

перебування на території держав-членів ЄС. Іншими словами, особа, яка реалізує 

своє право на пересування по території ЄС, не може опинитися в гіршому 

становищі, ніж особа, яка завжди проживала і працювала в одній державі-члені 

ЄС. Працівники-мігранти можуть стикатися з труднощами через те, що в одних 

країнах ЄС участь у системі соціального забезпечення обумовлюється місцем 

проживання, а в інших – місцем здійснення професійної діяльності (у тому числі і 

членів сім’ї працівників). 

Аби виключити ситуації, коли працівники-мігранти застраховані у кількох 

країнах ЄС одночасно або взагалі ніде, регламенти визначають, закони якої 

держави застосовуються до працівника-мігранта у кожному випадку. За 

національним законодавством право на виплати часто обумовлюється певним 

періодом страхового стажу, роботи або проживання (залежно від тієї чи іншої 

країни і виду допомоги такі періоди можуть становити від 6 місяців до 15 років). 

Разом з тим, акти про координацію передбачають «підсумовування періодів». Це 

означає, що страховий стаж або період зайнятості чи проживання, який 

враховується згідно із законодавством однієї держави-члена, якщо необхідно, 

береться до уваги при нарахуванні допомоги, передбаченої законодавством іншої 

держави-члена. Принципи координації систем соціального забезпечення, вперше 

встановлені правилами ЄС у 1957 році, залишаються незмінними і сьогодні, хоча 

їх текст неодноразово змінювався. Отже, основними принципами є такі: 

застосування тільки одного законодавства; забезпечення рівноправності; 

підсумовування періодів страхування, проживання або трудової діяльності; 

експорт допомог.  

Новий Регламент запроваджує новий принцип – принцип належного 

адміністрування. Це накладає на відповідні органи держав-членів зобов’язання 

співпрацювати і надавати взаємну допомогу в інтересах громадян.  

З 01 травня 2010 року чинне законодавство у сфері соціального 

забезпечення мігрантів країн ЄС включає такі документи:  Регламент (ЄС) 

№ 883/2004 Європейського Парламенту і Ради Європи про координацію систем 
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соціального забезпечення (з урахуванням змін, внесених відповідно до 

Регламенту (ЄС) № 988/2009) (далі – новий Регламент); Регламент (ЄС) 

№ 987/2009 Парламенту і Ради Європи від 16 вересня 2009 року, який визначає 

порядок реалізації Регламенту (ЄC) № 883/2004 про координацію систем 

соціального забезпечення (далі – Регламент з реалізації); Регламент Ради Європи 

(ЄС) № 859/2003 від 14 травня 2003 року, згідно з яким дія положень Регламенту 

(ЄEC) № 1408/71 і Регламенту (ЄEC) № 574/72 поширюється на громадян «третіх 

країн», на яких дія положень цих регламентів не поширюється виключно з 

причини їхнього іноземного громадянства Також укладена угода про поширення 

дії положень нового Регламенту на громадян «третіх країн», на яких вказані 

положення не поширюються виключно з причини їхнього іноземного 

громадянства. 

Можна зробити висновок, що право ЄС за правовим статусом та, 

відповідно, за обсягом соціальних прав розрізняє трудових мігрантів країн-членів 

ЄС та трудових мігрантів «третіх країн». 

Відносини з країнами Європейської економічної зони (ЄЕЗ) (Норвегією, 

Ісландією і Ліхтенштейном) та Швейцарією наразі регулюються такими 

договорами: Договором ЄС із Швейцарією про вільне пересування осіб;  

Договором про Європейську економічну зону (Договір ЄЕЗ). Нові регламенти 

будуть застосовуватися після того, як будуть внесені зміни до діючих договорів з 

цими країнами. Наразі зберігають свою чинність Регламент (ЄЕС) № 1408/71 і 

ухвалений для його реалізації Регламент (ЄЕС) № 574/72 [68, с. 94].  

Деякі угоди ЄС із країнами, що не є його членами («третіми країнами»), 

містять положення про співробітництво у сфері соціального забезпечення. До них 

віднесено наступі: угоди про партнерство і співробітництво з країнами СНД; 

угоди про стабілізацію і асоціацію з Македонією і Хорватією; угоди європейсько-

середземноморської асоціації, укладені(з країнами південного регіону 

Середземномор’я; Угоду про співробітництво із Сирією; Угоду про 

співробітництво і митний союз із Сан-Марино; Угоду про асоціацію із 

Туреччиною. ЄС затвердив рішення Ради Європи про укладення угод про 
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асоціацію з Алжиром, Марокко, Тунісом, Хорватією, Македонією та Ізраїлем. Це 

рішення повинне забезпечити можливість експорту певних видів допомоги, 

наприклад, пенсій, на основі застосування аналогічних умов по відношенню до 

громадян ЄС. На даний час ці допомоги можна експортувати лише у тому 

випадку, якщо це передбачено законодавством країни або ж двосторонніми 

угодами. Доцільно також зазначити, що, хоча визначення правового статусу та 

соціального забезпечення працівників-мігрантів, що є вихідцями з «третіх країн», 

довгий час здійснювалося відповідно до міжнародних угод між ЄС та «третіми 

країнами», останніми роками ЄС були запроваджені заходи щодо гармонізації 

вільного пересування та проживання громадян «третіх країн» на території країн-

членів. Прикладом цього є Директива Ради 2003/86 від 22 вересня 2003 року про 

право на сімейне возз’єднання, у якій зазначається, що громадянин «третьої 

країни», який знаходиться на території держави-члена не менше ніж один рік, має 

право проживати в ній разом із дітьми до 12 років. Держава-член може розширити 

це коло осіб, включивши до нього законного члена подружжя (крім випадків 

полігамного шлюбу), його батьків або батьків дружини, які знаходяться на їх 

утриманні, дорослих дітей, котрі не перебувають у шлюбі. 

Акти Євросоюзу про координацію систем соціального забезпечення мають 

більш ніж 50-річну історію, протягом якої їхні положення еволюціонували під 

впливом змін соціального і нормативно-правого середовища. Нові Регламенти № 

883/2004 і 987/2009, які передбачають «модернізовану координацію соціального 

забезпечення ЄС», спираються на цей досвід. Вони спрощують і зміцнюють 

законодавство, поліпшуючи права громадян. Законодавство держав-членів ЄС про 

соціальне забезпечення розроблялося і змінювалося протягом багатьох років. У 

зв’язку з розширенням ЄС урізноманітнилося нормативне регулювання 

соціального забезпечення, що обумовило необхідність врахування всіх цих змін у 

тексті європейського законодавства.  

Окремим джерелом права ЄС, яке також має велике нормативне значення 

при регулюванні соціального забезпечення працівників-мігрантів у ЄС, є акти 

Європейського Суду. Європейський Суд виніс сотні постанов про тлумачення 
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Регламенту (ЄЕС) № 1408/71, що досить часто ускладнювало і робило 

тривалішим порядок його реалізації. Так, суб’єктну сферу застосування 

Регламенту 1408/71 ЄЕС було розширено завдяки справі с-158/96 Raymond Kohll 

[1998], 44/65 Hessische Knappschaft v. Maison Singer and sons [1965]. Рішенням 

Суду ЄС з об’єднаної справи Laborero and Sabato (82/86 and 103/86 [1987]) було 

встановлено, що у випадку, коли особа бере участь у добровільній системі 

соціального страхування відповідно до бельгійського законодавства 1963 року для 

працівників та осіб, які працюють самостійно поза межами держав ЄС, то 

протягом відповідних періодів праці та участі в цій схемі соціального 

забезпечення вона повинна вважатися «працівником» у світлі права ЄС, а особи, 

що знаходилися на утриманні, вважаються особами, які були на утриманні 

працівника ЄС у світлі положень Регламенту № 1408/71 ЄЕС. Той факт, що особа, 

застрахована у системі соціального забезпечення держави-члена ЄС, виконувала у 

відповідні періоди роботи на території третьої держави, не є важливим для 

застосування положень Регламенту № 1408/71 ЄЕС. Тому на осіб, які підпадають 

під дію національних норм законодавства про створення добровільної системи 

соціального страхування для осіб, які працюють не в державах ЄС, поширюється 

дія відповідного Регламенту ЄС, причому на недискримінаційній основі за 

ознакою громадянства.  

Крім того, з метою недопущення неоднакового тлумачення термінів 

Регламенту № 1408/71 ЄЕС Суд ЄС неодноразово тлумачив поняття соціальної 

допомоги у своїх рішеннях. Так, у рішенні у справі Rita Frilli V Belgium (1/72, 

[1972]) Суд ЄС встановив, що деякі види допомоги можуть відповідати подвійним 

функціям, тобто задовольняти основні критерії системи соціального забезпечення 

та соціальної допомоги. Надання такої допомоги не може обмежувати права 

працівників та інших осіб, на яких поширюється дія Регламенту 1408/71 ЄЕС, 

тому повинна розглядатися як допомога системи соціального забезпечення і один 

з основних видів соціального забезпечення. Судом ЄС до допомоги із сфери 

соціального забезпечення було віднесено надання дружині працівника-мігранта 

спеціальної грошової допомоги (187/73 Odette Callemeyn v. Belgium [1974]), 
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спеціального гранту неповнолітньому сину-інваліду працівника-мігранта (7/75 

Mr. and Mrs. F. v. Belgium [1975]) тощо. Проте пізніше Суд ЄС звузив сферу 

застосування цього принципу і став розглядати надання соціальної допомоги в 

більшості випадків у світлі Регламенту 1612/68 / ЄЕС.  

Таким чином, Суд ЄС намагався гарантувати працівникам-мігрантам ЄС та 

членам їх сімей захист соціальних прав і зменшити негативні наслідки переїзду до 

іншої держави, забезпечуючи таким чином реалізацію свободи вільного 

пересування осіб у рамках ЄС.  

Дослідивши правове регулювання соціального забезпечення працівників-

мігрантів у праві ЄС, можна зробити наступні висновки. Насамперед, слід 

відзначити, що така правова система як право ЄС покликана створити єдиний 

правовий простір, об’єднавши суверенні правові системи держав-членів 

уніфікованістю підходів щодо питань соціального забезпечення вільно 

переміщуваної робочої сили, тобто працівників-мігрантів на всій території 

Спільноти, забезпечити єдність засад соціального захисту трудових мігрантів в 

усіх країнах-членах ЄС та вільний доступ до усіх форм і засобів соціального 

захисту незалежно від країни працевлаштування та країни громадянства. 

На нашу думку, найбільш позитивними та прогресивними положеннями, 

закріпленими в установчих договорах Спільноти та регламентах і директивах, є 

положення щодо можливості підсумування окремих періодів страхового стажу, 

набутого в різних країнах-членах ЄС, за умови сплати страхових внесків та щодо 

можливості переведення суми сплачених страхових внесків із відповідного фонду 

однієї держави-члена до іншої, у якій трудовий мігрант зазнав впливу соціальних 

ризиків та потребує відповідного виду соціальної допомоги, для визначення 

можливості її надання.  

Слід відзначити, що, крім виділених вище принципів права соціального 

забезпечення трудових мігрантів ЄС, які випливають із Регламенту № 408/71 

ЄЕС, доцільно звернути увагу на те, що у цій галузі правового регулювання ЄС, 

на нашу думку, діє принцип взаємоузгодженості положень між суверенними 

системами права держав-членів та загальними для всіх положеннями первинного і 
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вторинного права ЄС. Цей принцип розкривається у наступних аспектах: 1) при 

визначенні права трудового мігранта на відповідні види соціальних допомог, 

пенсій, зарахуванні чи сплаті страхових внесків (тобто при визначенні права 

особи трудового мігранта на певні засоби соціального захисту) застосовується 

законодавство держави-члена ЄС, у якій працевлаштована особа, тобто право ЄС 

не підміняє національне законодавство країн-членів; 2) національні правові 

системи держав-членів ЄС повинні відповідати загальним принципам, які 

закріплені у первинних та вторинних джерелах права ЄС. Тобто право ЄС щодо 

соціального забезпечення трудових мігрантів визначає лише загальні правила і 

принципи, які повинні виконуватися відповідними органами, установами 

соціального забезпечення держави працевлаштування мігранта. 

Аналізуючи правовий масив права ЄС щодо регулювання соціального 

захисту мігрантів, доходимо висновку, що право ЄС також визначає декілька 

видів правових режимів щодо регулювання соціального забезпечення трудових 

мігрантів залежно від країни їх походження. Так, кожен із режимів за допомогою 

своїх спеціальних юридичних засобів визначає різний обсяг соціальних прав 

трудового мігранта. Крім того, зазначені режими відрізняються між собою ще й 

особливістю поєднання джерел права, які застосовуються при регулюванні 

питання соціального забезпечення відповідної категорії трудових мігрантів [161, 

с.99]. 

Вважаємо за необхідне виділити такі правові режими соціального захисту 

трудових мігрантів у праві ЄС: 1) соціальний захист трудових мігрантів держав-

членів ЄС. Його, у свою чергу, можна поділити на загальний (регулюється 

нормами первинного права ЄС – установчими договорами та принципами) та 

спеціальний (регулюється нормами вторинного права ЄС – регламентами, 

директивами та рішеннями); 2) соціальний захист трудових мігрантів держав 

Європейської економічної зони (регулюються Договором ЄС із Швейцарією про 

вільне пересування осіб, Договором про Європейську економічну зону та 

декількома регламентами: Регламентом (ЄЕС) № 1408/71 і ухваленим для його 

реалізації Регламентом (ЄЕС) № 574/72); 3) соціальний захист трудових мігрантів 



 

 
167 

«третіх країн», тобто країн, які не є членами ЄС, а також не є членами 

Європейської економічної зони (за загальним правилом, соціальне забезпечення 

трудових мігрантів із зазначених країн регулюється відповідно до норм дво- чи 

тристоронніх угод, укладених між зазначеними країнами та ЄС, наприклад, 

Угодами про партнерство і співробітництво з країнами СНД, Угодами про 

стабілізацію і асоціацію з Македонією і Хорватією, Угодами європейсько-

середземноморської асоціації, укладеними з країнами південного регіону 

Середземномор’я. Крім того, як виняток, при регулюванні права соціального 

захисту трудового мігранта з «третьої країни» у межах Спільноти також 

застосовуються деякі норми вторинного права. Наприклад, Регламент Ради 

Європи (ЄС) № 859/2003 від 14 травня 2003 року, згідно з яким дія положень 

Регламенту (ЄEC) № 1408/71 і Регламенту (ЄEC) № 574/72 поширюється на 

громадян «третіх країн», на яких дія положень цих регламентів не поширюється 

виключно з причини їхнього іноземного громадянства Також укладена угода про 

поширення дії положень нового Регламенту на громадян «третіх країн», на яких 

вказані положення не поширюються виключно з причини їхнього іноземного 

громадянства і прийнята Директива Ради 2003/86 від 22 вересня 2003 року про 

право на сімейне возз’єднання. 

 

3.2 Особливості соціального забезпечення працівників-мігрантів в 

країнах Центральної та Східної Європи 

 

У політичній площині у 1990-ті рр. поняття «Центральна Європа» слугувало 

тому, щоб об’єднати ймовірних кандидатів на вступ до ЄС і відокремити їх від 

країн СНД. Однак наприкінці 90-х років, за образним висловом Чапи Дупчика, це 

поняття піддалося інфляції. Країни, що прагнули до ЄС і НАТО, вважали один 

одного скоріше конкурентами, ніж партнерами, і прагнули не згадувати про 

спільну регіональну належність. Німеччина, через яку здійснювалися контакти з 

Заходом, не була зацікавлена у відновленні особливого Центральноєвропейського 

регіону [162, с. 105].  
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Слід зазначити, що в дослідників немає одностайності щодо визначення 

країн, які складають даний регіон. Серед існуючих підходів можна виокремити 

вузьке і широке розуміння його меж. У вузькому розумінні до Центрально-

Східної Європи належать лише 4 країни: Польща, Угорщина, Чехія і Словаччина. 

Як пояснює професор Університету м. Лейсестер (Велика Британія) Адріан Хюде-

Прайс у своїй книзі «Міжнародна політика Східно-Центральної Європи», 

зазначені держави утворюють спільну регіональну ідентичність, яка відділяє їх 

від країн Західно-Центральної Європи (Німеччини та Австрії), колишніх членів 

СРСР (Росії, України, Білорусі, Молдови та країн Балтії), країн Південно-Східної 

Європи та Балкан (Румунії, Болгарії, Македонії, Словенії, Сербії, Хорватії, 

Албанії, Греції). На думку автора, нові демократії Польщі, Угорщини, Чехії та 

Словаччини, безперечно, поділяють певні характеристики та проблеми з іншими 

постсоціалістичними країнами, але, незважаючи на це, вони формують особливу 

групу країн, що обумовлюється унікальністю їх культури та історії, проведенням 

успішних економічних та політичних реформ, особливо тісними відносинами із 

Заходом [163, с. 21]. 

Таким чином, думка А. Хюде-Прайса щодо розуміння поняття «країни 

Центрально-Східної Європи» є обґрунтованою та заслуговує на увагу. Проте 

наведене ним вузьке розуміння зазначеного поняття, на наш погляд, не може бути 

застосоване при здійсненні нашого дослідження, оскільки невиправдано звужує 

коло країн, що відносяться до цього територіально-інституційного формування, 

обмежуючи його лише чотирма країнами, які поєднує спільність певних історико-

культурних характеристик. Більш точно виокремити поняття «країни Центрально-

Східної Європи» стане можливим при дослідженні ключових історичних 

процесів, які відбувалися на географічному Сході та Центрі Європейського 

регіону у контексті інтеграції держав до Європейської Спільноти. 

Держави Центральної та Східної Європи після закінчення «холодної війни» 

та перших вільних виборів 1989-1990-х років почали формувати свої 

зовнішньополітичні пріоритети, проголосивши «повернення до Європи» [164, 

с. 15-16; 165, с. 8; 166, с. 10] основним напрямком зовнішньої політики. Як 
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зазначає Л.В. Ярова, «перспектива прийняття до європейської спільноти була 

важливим чинником успішного розвитку країн Центральної Європи і Балтії в 

1990-х роках ХХ ст., для яких мета вступу до ЄС стала однією з рушійних сил 

швидкої трансформації цих посттоталітарних держав в економічно і політично 

ліберальні демократії» [167, с. 5]. У 1991 році держави Центральної та Східної 

Європи, а саме Польща, Угорщина, Чехословаччина почали підписувати так звані 

«європейські угоди» (асоційовані угоди). 

Можливість прийняття певної країни до складу Європейських 

Співтовариств передбачена в статті 49 Договору про ЄС [26]. Теоретично кожна 

країна може подати заявку на вступ до ЄС. Однак кандидат повинен виконати для 

цього низку вимог. Першим критерієм є географічний критерій, який випливає із 

ст. 49 Договору про ЄС [26]. У ній зазначено, що «кожна європейська країна може 

подати заявку про вступ до ЄС».  

У червні 1993 року на засіданні Європейської Ради в Копенгагені країни ЄС 

визнали можливим приєднання нових членів із числа країн Центральної Європи 

при умові досягнення ними так званих «Копенгагенських критеріїв». «Згідно з 

цими принципами країни Центральної та Східної Європи, які висловили бажання, 

можуть стати членами Європейського Союзу. Приєднання може відбутися тоді, 

коли країна із статусом асоційованого члена буде готова взяти на себе обов’язки 

членства й відповідатиме необхідним економічним та політичним вимогам». Одні 

із необхідних «Копенгагенських критеріїв» полягають у визнанні, прийнятті, 

виконанні та правовому застосуванні асquis communautaire – «спільного доробку» 

ЄС, тобто сукупності правових документів, напрацьованих Співтовариствами 

(договорів, постанов, директив та інших актів). Досягнення «членських» критеріїв 

– це ключовий аспект підготовки до членства в ЄС, який вимагає не лише 

включення їх до національного законодавства, але й забезпечення його дієвого 

застосування через відповідним чином пристосовані адміністративні та судові 

структури [168, с. 125]. 

У результаті рішень Копенгагенського саміту 1993 року Угорщина та 

Польща подали офіційні заявки на вступ до ЄС у 1994 році, Словаччина – у 1995 
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році, Чехія – у 1996 році. З цього часу їхня державна політика була спрямована на 

набуття повноправного членства у ЄС. Зазначені країни Центральної та Східної 

Європи на виконання «Копенгагенських критеріїв» здійснювали низку реформ, 

брали участь у багатосторонніх програмах ЄС [164, c. 19], а також програмах 

PHARE [169], ISPA [170], SAPARD [171]. У результаті реалізації зазначеної 

політики державами Центральної та Східної Європи у 1997 році ЄС затвердив 

«Порядок денний – 2000» – програму розширення ЄС на основі стратегії «вступу 

хвилями». Як наслідок, на Люксембурзькому саміті в грудні 1997 році Польща, 

Угорщина, Чехія, Естонія, Словенія і Кіпр були включені до «першої хвилі» 

розширення, а у березні 1998 року в ЄС були розпочаті переговори про їх вступ 

[164,с.  17]. 

Проте під час Гельсінського саміту в грудні 1999 року та Копенгагенського 

саміту в грудні 2002 року була змінена політика ЄС щодо вступу держав 

Центральної та Східної Європи: замість стратегії «вступу хвилями» була 

прийнята концепція «рівних можливостей». Внаслідок цього переговори щодо 

вступу до ЄС розпочалися з усіма 10 країнами Центральної та Східної Європи, а 

також з Кіпром та Мальтою. Отже, рішення Копенгагенського саміту фактично 

завершили переговорний процес та надало можливість восьми державами 

Центральної та Східної Європи стати членами ЄС у 2004 році (так зване «п’яте 

розширення ЄС») та двом у 2007 році. Крім того, ще одна країна Центральної та 

Східної Європи стала членом ЄС у 2013 році. 

Таким чином, 01 травня 2004 року членами ЄС стали наступні країни 

Центральної та Східної Європи: Естонія, Литва, Латвія, Польща, Словаччина, 

Словенія, Угорщина і Чеська Республіка. А 01 січня 2007 року до ЄС приєдналися 

такі країни Центральної та Східної Європи, як Болгарія та Румунія. 01 липня 2013 

року до ЄС приєдналася Хорватія. 

За політичними та історико-географічними ознаками до регіону країн 

Центральної та Східної Європи науковці, крім зазначених вище, які є членами ЄС, 

відносять також Албанію, Білорусь, Боснію і Герцеговину, Македонію, Молдову, 

Сербію, Чорногорію та Україну. Між деякими з наведених країн та ЄС підписано 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B2%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0


 

 
171 

угоду про асоціацію: з Молдовою (парафована 29 листопада 2013 року у 

Брюсселі, підписана 27 червня 2014 і почала діяти з 01 вересня того ж року), з 

Україною (політичну частину угоди було підписано 21 березня 2014 року, 

економічну частину – 27 червня 2014 року). Така угода між Європейським 

Союзом (ЄС) та державою, яка не є членом ЄС, створює рамки для співпраці між 

ними. До сфер співпраці зазвичай належить розвиток політичних, торгових, 

соціальних, культурних зв’язків та зміцнення безпеки. Правову базу такої угоди 

було створено на основі статті 217 Договору про функціонування Європейського 

Союзу [156]. Крім того, з деякими країнами Центральної та Східної Європи ЄС 

підписав угоди про зону вільної торгівлі, зокрема мова йде про Албанію, 

Македонію та Чорногорію. 

Таким чином, підсумовуючи наведене вище, можна дійти висновку, що у 

широкому значенні під поняттям «країни Центральної та Східної Європи» слід 

розуміти сукупність країн, які об’єднані за певними спільними географічними, а 

також історико-політичними ознаками, тобто розташування яких переважно 

окреслене центральною та східною частиною Європейського регіону і 

визначальною характерною ознакою суспільно-політичного та економічного 

устрою яких у силу об’єктивних історичних закономірностей їхнього розвитку в 

минулому була соціалістична спрямованість. Оскільки більшість країн 

Центральної та Східної Європи, починаючи з 90-х років минулого століття, 

обрала шлях євроінтеграції, на нашу думку, доцільним буде виділення у межах 

зазначеної спільноти відповідні групи за рівнем євроінтеграції: 1) власне 

європейські країни (країни-члени ЄС); 2) країни, які здійснюють співробітництво 

з ЄС у рамках угод про асоціацію та (або) FTA (про зону вільної торгівлі); 

3) країни, що не співпрацюють з ЄС. В останній групі можна, зокрема, виділити 

країни Центральної та Східної Європи – члени СНД – господарський, політичний 

та економічний союз (Білорусь, Україна, Молдова). 

Наведена нами класифікація країн Центральної і Східної Європи за рівнем 

євроінтеграції отримує своє практичне значення при аналізі досліджуваного 

питання у зв’язку з тим, що, в першу чергу, у тих країнах Центральної і Східної 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%A1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%A1
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Європи, які є членами ЄС, щодо соціального забезпечення працівників-мігрантів 

також діють норми права ЄС, якими визначаються фундаментальні принципи 

правового регулювання зазначеного питання та які вивчалися нами вище у 

передньому підрозділі. 

Попри застосування правових норм ЄС при регулюванні питання щодо 

соціального захисту трудових мігрантів у країнах Центральної і Східної Європи, 

неможливо не звернути увагу на те, що у межах цього регіону також існує ще 

одна міжнародна спільнота – СНД, у рамках якої також укладено багатосторонні 

договори щодо соціального захисту трудових мігрантів у країнах-членах. Також у 

межах Центральної і Східної Європи особливості правового регулювання 

соціального забезпечення трудових мігрантів визначаються на основі 

двосторонніх міждержавних, міжурядових та міжвідомчих угод. Тому надалі 

доцільно у порядку черговості перейти до аналізу кожного із згаданих джерел 

права. 

На початку 1990-х років Україна підписала низку багатосторонніх угод в 

рамках Співдружності Незалежних Держав (СНД), що стосувалися пенсійного 

забезпечення, соціальної допомоги сім’ям з дітьми, відшкодування шкоди в 

результаті нещасного випадку на виробництві чи професійного захворювання. До 

них відносяться наступні міжнародні документи: Конвенція про правовий статус 

трудящих-мігрантів і членів їхніх сімей держав-учасниць Співдружності 

Незалежних Держав від 14.11.2008 [114]; Угода про гарантії прав громадян 

держав-учасниць СНД у галузі пенсійного забезпечення від 13.03.1992 [172]; 

Угода про взаємне визнання прав на пільговий проїзд інвалідів та учасників 

Великої Вітчизняної війни, а також осіб, прирівняних до них (у рамках СНД) від 

12.03.1993 [108]; Угода про взаємне визнання пільг і гарантій для учасників та 

інвалідів Великої Вітчизняної війни, учасників бойових дій на території інших 

держав, сімей загиблих військовослужбовців (у рамках СНД) від 15.04.1994 [109]; 

Угода про співробітництво в галузі трудової міграції та соціального захисту 

трудівників-мігрантів (у рамках СНД) від 15.04.1994 [173]; Угода про гарантії 

прав громадян у галузі виплати соціальної допомоги, компенсаційних виплат 
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сім’ям з дітьми та аліментів (у рамках СНД) від 09.09.1994 [174]; Угода між 

державами-учасницями СНД про соціальні та правові гарантії 

військовослужбовців, осіб, звільнених з військової служби, та членів їхніх сімей 

від 14.02.1992 [175]; Угода про державну соціальну допомогу членам сімей 

військовослужбовців, загиблих в Афганістані та інших державах, в яких велися 

бойові дії, від 24.09.1993 [176]. 

Ці угоди базувалися на принципі, відповідно до якого соціальне 

забезпечення мігрантів відбувається на основі законодавства країни проживання. 

Для визначення умов нарахування виплат враховуються періоди соціального 

страхування, набуті та території інших країн, які є сторонами угод. Разом з тим, 

витрати на соціальне забезпечення повністю несе держава, яка його надає. 

Взаємні розрахунки не здійснюються, якщо інше не передбачено двосторонніми 

домовленостями. 

Так, Угоду про співробітництво в галузі трудової міграції та соціального 

захисту трудівників-мігрантів було укладено 15 квітня 1994 року [173]. Сторони 

домовилися про визнання без легалізації документів про освіту та кваліфікацію 

працівників-мігрантів, недопущення подвійного оподаткування їхніх заробітків, 

можливості переказів зароблених коштів та вивозу майна. Угодою визначено, що 

соціальне страхування та соціальне забезпечення працівників-мігрантів 

здійснюються відповідно до законодавства країни працевлаштування, зокрема, 

відшкодування шкоди у зв’язку з виробничою травмою чи професійним 

захворюванням. 

В Угоді про гарантії прав громадян держав-учасниць СНД в галузі 

пенсійного забезпечення від 13.03.1992 [172] зазначено, що пенсійне забезпечення 

громадян країн-учасників Угоди та членів їх сімей здійснюється відповідно до 

законодавства країни проживання. Усі витрати, пов’язані із здійсненням 

пенсійного забезпечення за цією Угодою, несе держава, яка надає пенсійне 

забезпечення. Взаємні розрахунки не проводяться, якщо інше не передбачено 

двосторонніми угодами. Прогресивними є норми статей 6 і 7 Угоди [172], 

відповідно до яких встановлено призначення пенсії за місцем проживання, а 
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також те, що для визначення права на пенсію, в тому числі пенсії на пільгових 

умовах і за вислугу років, громадянам держав-учасниць Угоди враховується 

трудовий стаж, набутий на території будь-якої з цих держав, а також на території 

колишнього СРСР за час до набрання чинності цією Угодою. Обчислення пенсій 

проводиться із заробітку (доходу) за періоди роботи, що зараховуються до 

трудового стажу [172]. Крім того, нею чітко передбачено, що у разі переселення 

пенсіонера в межах держав-учасниць Угоди виплата пенсії за попереднім місцем 

проживання припиняється, якщо пенсія того ж виду передбачена законодавством 

держави за новим місцем проживання пенсіонера. Розмір пенсії переглядається 

відповідно до законодавства держави-учасниці Угоди за новим місцем 

проживання пенсіонера [172]. 

Конвенцію про правовий статус трудящих-мігрантів та членів їхніх сімей 

держав-учасниць СНД було підписано 14 листопада 2008 року [114] і 

ратифіковано Україною 21 грудня 2011 року. Конвенція спрямована на посилення 

співробітництва щодо захисту прав мігрантів в рамках СНД. Відповідно до неї 

працівники-мігранти, у тому числі сезонні та прикордонні працівники, мають 

рівні з громадянами приймаючої сторони трудові права. Конвенція поширюється 

на всіх трудящих-мігрантів і членів їхніх сімей, які знаходяться на території 

приймаючої Сторони на законних підставах. Відповідно до норм статей 6, 20 

Конвенції [114] трудящі-мігранти користуються на території приймаючої 

Сторони правами, які згідно із законодавством надаються громадянам цієї 

Сторони, на соціальне забезпечення (соціальне страхування), крім пенсійного, 

відповідно до законодавства приймаючої Сторони, обов’язкове соціальне 

страхування від нещасних випадків на виробництві й професійних захворювань 

відповідно до законодавства приймаючої Сторони, відшкодування шкоди, 

заподіяної життю й здоров’ю в результаті нещасного випадку на виробництві або 

професійного захворювання. Питання пенсійного забезпечення трудящих-

мігрантів і членів їхніх сімей регулюються законодавством Сторони постійного 

проживання та міжнародними договорами Сторін. Тобто положення щодо 

пенсійного забезпечення трудових мігрантів країн-членів СНД у порівнянні з 
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нормами Угоди [172] уточнено та закріплено те, що зазначене питання 

регулюється саме національною правовою системою країни постійного 

проживання. 

Відповідно до Угоди про гарантії прав громадян у галузі виплати соціальної 

допомоги, компенсаційних виплат сім’ям з дітьми та аліментів (в рамках СНД) від 

09.09.1994 [174] її сторони домовилися про те, що гарантована державна 

соціальна допомога громадянам, у яких є діти, здійснюється в порядку, 

встановленому національним законодавством Сторони, на території якої 

проживає дитина з одним із батьків (особою, яка їх заміняє). Соціальні допомоги і 

компенсаційні виплати сім’ям з дітьми з числа військовослужбовців і цивільного 

персоналу військових формувань однієї Сторони, що знаходяться на території 

іншої Сторони, встановлюються у випадках, якщо їхня виплата провадиться за 

місцем роботи (служби) у розмірах і на умовах, передбачених законодавством 

Сторони перебування, за рахунок коштів, виділених із бюджету Сторони 

приналежності військових формувань, а в інших випадках – у порядку, 

передбаченому для громадян Сторони перебування [174]. Витрати з виплат 

соціальної допомоги і компенсаційних виплат за цією Угодою здійснює Сторона, 

на території якої постійно проживають громадяни з дітьми, без взаємних 

розрахунків, якщо інше не передбачено двосторонніми угодами про трудову 

діяльність і соціальний захист громадян, які працюють за межами кордонів своїх 

держав, і цією Угодою. Також у зазначеній Угоді країни СНД визначили 

пріоритетне перерахування коштів за аліментами та іншими компенсаційними 

виплатами сім’ям з дітьми через банки та засоби поштового зв’язку, 

обов’язковість виконання судових рішень про стягнення аліментів Сторонами 

Угоди [174]. 

Наступними рамковими угодами країн-членів СНД передбачено збереження 

спеціальних гарантій щодо соціального забезпечення окремих спеціальних 

категорій громадян незалежно від місця проживання у межах СНД. Зокрема 

відповідно до Угоди про взаємне визнання прав на пільговий проїзд інвалідів та 

учасників Великої Вітчизняної війни, а також осіб, прирівняних до них (в рамках 
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СНД) від 12.03.1993 [108] інвалідам Великої Вітчизняної війни I та II груп та 

особам, прирівняним до них, незалежно від місця їхнього проживання надається 

право безкоштовного проїзду залізницею чи на суднах транзитних і місцевих 

ліній річкового флоту територіями держав-учасниць цієї Угоди один раз на рік 

(туди та назад) та з 50-відсотковою знижкою повітряним, водним чи міжміським 

автомобільним транспортом. Героям Радянського Союзу та особам, які 

нагороджені орденом Слави трьох ступенів, надається право безоплатного проїзду 

один раз на рік (туди та назад) на зазначених видах транспорту. Інвалідам Великої 

Вітчизняної війни III групи та особам, прирівняним до них, надається 50-

відсоткова знижка вартості проїзду один раз на рік (туди і назад) залізницею, 

водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом [108]. 

Відповідно до Угоди про взаємне визнання пільг і гарантій для учасників та 

інвалідів Великої Вітчизняної війни, учасників бойових дій на території інших 

держав, сімей загиблих військовослужбовців (в рамках СНД) від 15.04.1994 [109] 

інвалідам і учасникам громадянської та Великої Вітчизняної воєн, учасникам 

бойових дій на території інших держав, родинам загиблих військовослужбовців та 

іншим категоріям осіб, яким надані пільги законодавством колишнього Союзу 

РСР (підставою для надання пільг є документи, видані відповідними органами 

колишнього Союзу РСР або Сторонами за формами, що діяли на 01 січня 1992 

року, за місцем постійного проживання особи, яка має право на пільги), 

незалежно від місця їхнього проживання у межах країн-членів Угоди надаються 

пільги щодо: безкоштовного одержання швидкої та невідкладної медичної 

допомоги без взаємної компенсації витрат Сторонами, безкоштовного або з 50-

відсотковою знижкою отримання ліків за рецептами лікарів поліклініки держави 

перебування при амбулаторному (поліклінічному) лікуванні без взаємної 

компенсації витрат Сторонами, пільгового обслуговування підприємствами й 

організаціями служби побуту, торгівлі, громадського харчування тощо [109]. 

Згідно з Угодою між державами-учасницями СНД про соціальні та правові 

гарантії військовослужбовців, осіб, звільнених з військової служби, та членів 

їхніх сімей від 14.02.1992 [175] за військовослужбовцями, особами, які 
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звільнились з військової служби і проживають на території держав-учасниць 

Співдружності, а також членами їхніх сімей зберігаються права і пільги, 

встановлені раніше законами та іншими нормативними актами колишнього 

Союзу РСР. До них належать, зокрема, права на отримання пенсії, встановленої 

законодавством (порядок пенсійного забезпечення військовослужбовців 

встановлюється міжурядовими угодами), користування медичним та іншими 

видами соціального забезпечення тощо. 

Згідно з положеннями Угоди про державну соціальну допомогу членам 

сімей військовослужбовців, загиблих в Афганістані та інших державах, в яких 

велися бойові дії, від 24.09.1993 [176] інваліди й учасники громадянської та 

Великої Вітчизняної воєн, учасники бойових дій на території інших держав, 

родини загиблих військовослужбовців та інші категорії осіб, яким надані пільги 

законодавством колишнього Союзу РСР, зберігають право на відповідні пільги 

незалежно від місця свого проживання у межах територій країн-учасниць Угоди. 

Це, зокрема, право на безкоштовне одержання швидкої та невідкладної медичної 

допомоги, безкоштовне або з 50-відсотковою знижкою отримання ліків за 

рецептами лікарів поліклініки держави перебування при амбулаторному 

(поліклінічному) лікуванні без взаємної компенсації витрат Сторонами на основі 

взаємної домовленості між ними, пільгове обслуговування підприємствами й 

організаціями служби побуту, торгівлі, громадського харчування, житлово-

комунального господарства, транспорту, надання пільг при відвідуванні 

культурно-просвітніх установ. Підставою для надання пільг є документи, видані 

відповідними органами колишнього Союзу РСР або Сторонами за формами, що 

діяли на 01 січня 1992 року, за місцем постійного проживання особи, яка має 

право на пільги. 

Крім цих багатосторонніх домовленостей, починаючи з 1990-х років 

підписано низку двосторонніх угод про соціальне забезпечення на теренах 

Центральної та Східної Європи, в тому числі СНД, зокрема з Білоруссю та 

Молдовою, Болгарією, Литвою, Латвією, Естонією та Польщею, Словаччиною, 

Угорщиною і Чехією. Укладені також і міжурядові та міжвідомчі угоди з 
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наступними країнами Центральної та Східної Європи: Білоруссю, Латвією, 

Литвою, Молдовою, Польщею, Болгарією, Словаччиною та Чехією. 

Зазначені двосторонні угоди базуються на принципі відповідальності країни 

проживання. Україна є також правонаступницею міжнародних договорів із 

соціального забезпечення, укладених СРСР з Угорщиною і Румунією, де 

застосовано такий же принцип. У 1990-ті роки ці угоди дали змогу вирішити 

питання пенсійного забезпечення громадян України, які за радянських часів 

працювали на території колишнього СРСР або виїхали на проживання у 

пострадянські держави, вже будучи пенсіонерами. Однак вони були ефективним 

доти, доки на пострадянському просторі діяли практично однакові пенсійні 

системи, успадковані від СРСР. У 2000-і роки ситуація змінилася, оскільки в 

низці країн СНД відбулося реформування пенсійних систем, в ході яких 

підвищено пенсійний вік, тривалість необхідного для призначення пенсії стажу, 

змінено порядок розрахунку пенсій. За таких умов імплементація цього типу угод 

значно ускладнилася. Більше того, вони можуть певним чином вплинути на 

міграційні процеси. Упродовж першої половини 1990-х років  Україною укладено 

також низку угод з питань трудової міграції, наприклад, з Білоруссю та 

Молдовою. Вони містять положення щодо визнання без легалізації документів 

про освіту та присвоєння кваліфікацій, визнання (зарахування) трудового стажу і 

занесення відповідних записів до трудової книжки. Більшість з них регулюють 

порядок відшкодування шкоди, заподіяної працівнику внаслідок нещасного 

випадку на виробництві та професійного захворювання, відповідальність за що 

несе країна, на території якої стався страховий випадок. 

Надалі перейдемо до аналізу особливостей соціального забезпечення 

працівників-мігрантів у країнах Центральної та Східної Європи відповідно до 

зазначених вище двосторонніх міждержавних, міжурядових та міжвідомчих угод. 

Так, Договором між Україною та Республікою Болгарія про соціальне 

забезпечення від 04.09.2001 [177] та Угодою між Міністерством праці та 

соціальної політики України та Національним інститутом страхування Республіки 

Болгарія про застосування Договору між Україною та Республікою Болгарія про 
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соціальне забезпечення від 21.05.2004 закріплено принцип рівності прав на 

соціальне забезпечення громадян кожної з договірних Сторін. Відповідно до ст. 5 

Договору [177] пенсії та допомога, призначені відповідно до законодавства однієї 

Договірної Сторони, не підлягають зменшенню, призупиненню чи припиненню їх 

виплат, а також не може бути відмовлено в призначенні пенсії та допомоги, на які 

в особи виникає право відповідно до законодавства однієї Договірної Сторони, з 

тієї причини, що ця особа проживає на території другої Договірної Сторони [177]. 

Статті 8, 10, 17 [177] передбачають, що, якщо законодавство однієї Договірної 

Сторони зумовлює набуття, збереження та поновлення права на допомогу по 

тимчасовій непрацездатності або материнству, а також право на пенсію, право на 

допомогу по безробіттю накопиченням страхового (трудового) стажу, то для 

визначення цього стажу компетентна установа цієї Договірної Сторони, в разі 

необхідності, враховує страховий (трудовий) стаж, накопичений по законодавству 

другої Договірної Сторони, за умови що цей стаж не збігається в часі. Якщо 

законодавство однієї Договірної Сторони передбачає призначення пенсій за стаж, 

накопичений у відповідній професії або на відповідній роботі, то при призначенні 

таких пенсій враховуються також періоди, накопичені на підставі законодавства 

другої Договірної Сторони у тій самій професії або на тій самій роботі. Якщо 

підсумовані таким чином періоди не відповідають умовам, що дають право на 

зазначені пенсії, то ці періоди зараховуються відповідно до законодавства 

Договірної Сторони, що призначає пенсію. Згідно із ст. 13 Договору [177], якщо 

особа, яка отримує пенсію одного виду на підставі законодавства обох Договірних 

Сторін, набуває право на пенсію іншого виду відповідно до законодавства тільки 

однієї Договірної Сторони та згідно з її заявою переводиться на цю пенсію, то 

компетентна установа другої Договірної Сторони продовжує виплачувати раніше 

призначений вид пенсії. А відповідно до ст. 15 [177] Договору пенсії по 

інвалідності в разі нещасного випадку на виробництві або професійного 

захворювання, а також пенсії у разі втрати годувальника призначаються та 

виплачуються на підставі законодавства тієї Договірної Сторони, законодавство 

якої застосовувалось до робітника в момент настання нещасного випадку на 
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виробництві, де стався страховий випадок, або під час виконання ним останній 

раз трудової діяльності, що спричинила виникнення професійного захворювання 

[177]. 

Угодою між Україною та Естонською Республікою у сфері соціального 

забезпечення від 05.10.2010 [178] закріплено також принцип рівності прав на 

соціальне забезпечення громадян кожної з Договірних Сторін. Ця Угода ще 

додатково задекларувала такий принцип соціального забезпечення як запобігання 

виплатам допомоги, пенсії, відшкодування і застосуванням законодаства, що 

поширюється на одну особу. Зазначений принцип виражається у наступних 

нормах: якщо цією Угодою не передбачено інше, то за один і той самий період 

страхового стажу не надається і не зберігається право на отримання особою 

декількох однотипних пенсій, відшкодування, допомоги. Відповідно до ст. 6 

Угоди [178], якщо право на пенсію виникає на підставі законодавства однієї 

Сторони без урахування страхового стажу, набутого на підставі законодавства 

іншої Сторони, то відповідна Сторона призначає пенсію тільки за страховий стаж, 

набутий на підставі свого законодавства, незалежно від проживання на території 

однієї із Сторін [178]. Якщо право на пенсію виникає в результаті підсумовування 

страхового стажу, то при призначенні пенсії враховується страховий стаж, 

набутий відповідно до законодавства кожної із Сторін, за умови, що інша Сторона 

не виплачує пенсію за той самий страховий стаж [178]. Кожна із Сторін нараховує 

і виплачує пенсію на підставі фактичного страхового стажу, набутого на її 

території, якщо цією Угодою не передбачено інше. Якщо право на пенсію виникає 

на підставі спеціального закону та/або у зв’язку із здійсненням трудової 

діяльності у певній професії або у певних умовах, то пенсію на цій підставі 

призначає і виплачує тільки та Сторона, на території якої виникло право на 

пенсію, і тільки згідно із своїм законодавством [178]. Періоди трудової діяльності 

у певній професії або у певних умовах, набуті згідно із законодавством Сторін, не 

підсумовуються. Якщо згідно із вищезазначеним законодавством будь-якої із 

Сторін право на пенсію не виникає, то при призначенні пенсії ці періоди 

враховуються на загальних підставах. Якщо загальна тривалість страхового 
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стажу, набутого відповідно до законодавства однієї із Сторін, не перевищує 

одного року, то при призначенні і виплаті пенсії цей стаж враховує компетентна 

установа іншої Сторони, при цьому доход (заробіток) за цей період не 

враховується. Якщо пенсіонер після набрання чинності цією Угодою переїжджає 

на проживання з території однієї Сторони на територію іншої Сторони, то 

призначену пенсію продовжує виплачувати Сторона, яка її призначила. Особі, яка 

отримує пенсію за віком або по інвалідності від однієї Сторони, не призначається 

пенсія у зв’язку із втратою годувальника відповідно до законодавства іншої 

Сторони або народна пенсія Естонської Республіки. Виплата призначеної однією 

Стороною пенсії у зв’язку із втратою годувальника припиняється, якщо інша 

Сторона призначає пенсію за віком або по інвалідності. Виплата призначеної 

Естонською Республікою народної пенсії припиняється, якщо інша Сторона 

призначає пенсію відповідно до свого законодавства. При призначенні пенсії 

компетентні установи кожної із Сторін обчислюють страховий стаж та доходи 

тільки відповідно до свого національного законодавства. Щодо питання 

врегулювання відшкодування шкоди внаслідок нещасного випадку на 

виробництві чи професійного захворювання згідно з Угодою [178], то воно 

здійснюється на таких самих принципах, як і між Україною та Болгарією, тобто її 

призначає і виплачує компетентна установа Сторони, законодавство якої 

поширювалось на особу на момент настання нещасного випадку або на момент 

припинення трудової діяльності, пов’язаної з професійним захворюванням. 

Відповідно до ст.9 регулюється надання допомоги по безробіттю. Вона закріплює 

принцип щодо підсумування періодів страхового стажу, набутого на території 

обох Договірних Сторін. Особа, яка проживає на території однієї Сторони, 

останнє місце роботи якої знаходилось на території іншої Сторони, має право на 

допомогу або відшкодування по безробіттю відповідно до законодавства Сторони 

за місцем проживання. Якщо відповідно до законодавства Сторони допомога або 

відшкодування по безробіттю розраховується на основі попередньої заробітної 

плати, то компетентна установа Сторони, яка призначає допомогу або 

відшкодування, враховує тільки ту заробітну плату, яку відповідна особа 
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отримувала під час роботи на території зазначеної Сторони. Розмір допомоги або 

відшкодування не може бути нижчим за мінімальний розмір допомоги або 

відшкодування по безробіттю цієї Сторони. Допомога або відшкодування по 

безробіттю виплачується тільки на території тієї Сторони, відповідно до 

законодавства якої допомога або відшкодування було призначене. Статтею 10 

[178] визначено, що сімейна допомога призначається та виплачується тією 

державою, на території якої проживає сім’я. А стаття 11 [178] встановлює, що 

допомога на поховання виплачується тією державою, на території якої проживала 

особа на момент смерті, або тією державою, яка виплачувала пенсію. 

У Договорі між Україною і Латвійською Республікою про співробітництво в 

галузі соціального забезпечення від 06.02.1998 [179], а також в Угоді між Урядом 

України і Урядом Латвійської Республіки про трудову діяльність та соціальний 

захист осіб, які постійно проживають в Україні та Латвії і працюють на 

територіях обох держав [180] і відповідній Угоді між Міністерством праці та 

соціальної політики України та Міністерством добробуту Латвійської Республіки 

про порядок застосування Договору між Україною і Латвійською Республікою 

про співробітництво в галузі соціального забезпечення від 04.07.2001 [181] також 

відображено зазначений вище принцип рівності прав на соціальне забезпечення 

громадян кожної з договірних сторін (ст.4). Договір закріплює й норму щодо 

підсумування періодів страхового стажу, набутого на території обох Договірних 

Сторін, який необхідний для встановлення права на пенсію, допомогу, інші 

соціальні виплати (статті 14, 16, 22). Норми зазначеного Договору по своїй суті є 

аналогічними нормам Угоди з Естонією [178] щодо соціального забезпечення. 

Аналогічно Угоді з Естонією [178] у Договорі з Латвією [179] закріплено те, що 

допомога на поховання призначається та виплачується тією державою, на 

території якої проживала особа на момент смерті, або тією державою, яка 

виплачувала пенсію (ст. 23). Відмінні положення містить Договір щодо сімейних 

допомог. У ст. 24 [179], зокрема, закріплено, що сімейні допомоги надаються 

згідно із законодавством Сторони, суб’єктом законодавства якої дитина була на 

перше число місяця. Допомога по материнству і допомога при народженні дитини 
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надається Стороною, суб’єктом законодавства якої є мати на момент народження 

дитини або усиновитель на момент усиновлення. Норми Договору щодо 

пенсійного забезпечення, крім правила щодо підсумування періодів страхового 

стажу, також містять такі спеціальні положення, як і при призначенні пенсій, 

зумовлених наявністю періодів роботи за певною професією або на певній роботі. 

При цьому зараховуються тільки періоди, накопичені згідно із законодавством 

обох Сторін у відповідній системі, професії або роботі. Якщо підсумовані таким 

чином періоди не відповідають умовам, які дають право на зазначені пенсії згідно 

із законодавством обох Сторін, то ці періоди зараховуються для призначення 

пенсій на загальних підставах (ст. 16) [179]. Якщо право на пенсію згідно із 

законодавством Сторін виникає тільки в результаті підсумовування періодів 

страхування, набутих згідно із законодавством обох Сторін, розмір пенсії кожна 

Сторона обчислює і виплачує відповідно до страхового стажу, набутого на її 

території [180]. У тих випадках, коли загальний розмір пенсії, яку отримує особа, 

не досягає визначеного законодавством Сторони проживання мінімального 

розміру, за виплату різниці, що гарантує вказаний мінімум, відповідальною є 

Сторона проживання (ст. 18) [179]. Відповідно до ст. 20 [179] допомоги і 

відшкодування шкоди в разі трудового каліцтва, професійного захворювання або 

смерті з цих причин призначає і виплачує компетентна установа тієї Сторони, 

законодавство якої поширювалось на особу під час виконання роботи, що 

призвела до отримання трудового каліцтва або настання смерті, або під час 

виконання нею останній раз трудової діяльності, яка спричинила виникнення 

професійного захворювання, навіть у випадку, якщо професійне захворювання 

вперше констатоване на території іншої Сторони. 

Окреслені нами вище принципи рівності прав на соціальне забезпечення 

громадян кожної з Договірних Сторін (ст. 4) [182] та підсумування періодів 

страхового стажу, набутого на території обох договірних держав, який є 

необхідним для визначення права на пенсію, соціальну допомогу у зв’язку з 

тимчасовою непрацездатністю, по вагітності та пологах, по безробіттю (статті 10, 

13, 16, 24) [182], отримали своє закріплення і у Договорі між Україною та 
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Литовською Республікою про соціальне забезпечення від 23.04.2001 [182] та 

Угоді між Урядом України і Урядом Литовської Республіки про взаємне 

працевлаштування громадян [183], а також в Угоді між Міністерством праці та 

соціальної політики України і Міністерством соціальної охорони і праці 

Литовської Республіки про порядок реалізації Договору між Україною та 

Литовською Республікою про соціальне забезпечення від 09.12.2005 [184]. 

Зазначений Договір [182] також визначає спеціальні правила щодо соціального 

забезпечення громадян кожної з Договірних Сторін. Відповідно до ст. 9 сплата 

зборів державного соціального страхування проводиться відповідно до 

законодавства тієї Сторони, законодавство якої застосовується згідно з цим 

Договором на момент здійснення трудової діяльності. Стаття 15 [182] закріплює, 

що у випадку застосування положень статті 13 цього Договору [182] компетентна 

установа кожної із Сторін вираховує розмір пенсії та виплачує її тільки за 

страховий (трудовий) стаж, накопичений згідно із застосовуваним цією 

компетентною установою законодавством. Відповідно до ст. 19 [182], якщо 

законодавством однієї Сторони передбачено, що право на пенсію або її розмір 

залежить від кількості дітей, компетентна установа цієї Сторони також враховує 

дітей, що проживають на території другої Сторони. Статтею 20 [182] визначено 

особливості виплати відшкодування внаслідок нещасного випадку на виробництві 

або трудового каліцтва: якщо законодавство Сторони передбачає пенсії по 

інвалідності та у разі втрати годувальника внаслідок трудового каліцтва або 

професійного захворювання, то ці пенсії призначаються та виплачуються 

відповідно до законодавства тієї Сторони, де стався страховий випадок [182]. 

Відшкодування шкоди у випадку трудового каліцтва або професійного 

захворювання здійснює роботодавець або компетентна установа тієї Сторони, 

законодавство якої поширювалось на робітника в момент отримання трудового 

каліцтва або під час виконання ним останній раз трудової діяльності, що призвела 

до виникнення професійного захворювання, незалежно від того, що воно вперше 

було виявлене на території другої Сторони, з урахуванням, при необхідності, 

положень пункту 3 цієї статті. Відповідно до ст. 23 [182] допомоги сім’ям з дітьми 
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надаються згідно із законодавством тієї Сторони, на території якої проживають 

діти. А допомога по безробіттю надається на підставі законодавства та за рахунок 

коштів тієї Сторони, на території якої постійно проживає зацікавлена особа (ст. 

25) [182]. Виплата ж допомоги на поховання здійснюється відповідно до 

законодавства кожної з Договірних Сторін, проте, якщо особі, що померла, уже 

була призначена та виплачувалася пенсія, виплату допомоги на поховання 

здійснює країна, що виплачувала пенсію. Згідно з Угодою [183] працівники 

підлягають державному соціальному страхуванню відповідно до законодавства 

держави працевлаштування, якщо інше не передбачене міжнародними угодами, 

учасниками яких є Договірні Сторони. 

На аналогічних вищезазначених принципах – рівності прав на соціальне 

забезпечення громадян кожної з договірних сторін (ст. 4) [185] та підсумування 

періодів страхового стажу, набутого на території обох договірних держав, який є 

необхідним для визначення права на пенсію, соціальну допомогу у зв’язку з 

тимчасовою непрацездатністю, по вагітності та пологах, по безробіттю (статті 9, 

10,12, 28) [185], – базується й Угода між Україною та Республікою Польща про 

соціальне забезпечення від 18.05.2012 [185] та Угода між Урядом України і 

Урядом Республіки Польща про взаємне працевлаштування працівників від 

16.02..1994 [186], а також Адміністративний договір щодо застосування Угоди 

між Україною та Республікою Польща про соціальне забезпечення від 18.05.2012 

[187], [188, с. 129].  

Відповідно до ст. 11 Угоди [185] допомога у випадку хвороби та 

материнства призначається та виплачується на підставі законодавства та за 

рахунок тієї Договірної Сторони, на території якої особа застрахована. Згідно із 

ст. 15 [185], якщо відповідно до законодавства однієї із Договірних Сторін існує 

право на пенсію без врахування страхового стажу, набутого відповідно до 

законодавства іншої Договірної Сторони, компетентна установа визначає право на 

цю допомогу та її розмір виключно на підставі страхового стажу, набутого згідно 

із законодавством, яке вона застосовує. А згідно із ст. 16 [185], якщо відповідно 

до законодавства однієї із Договірних Сторін право на пенсію виникає після 
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застосування положень статті 12 [185] цієї Угоди, компетентна установа цієї 

Договірної Сторони призначає пенсію у такий спосіб: 1) підраховує теоретичний 

розмір пенсії, належний у випадку, якщо б весь страховий стаж був набутий 

відповідно до чинного законодавства; 2) для визначення теоретичного розміру 

пенсії, про яку йдеться у пункті 1, при встановленні бази розрахунку враховується 

лише заробітна плата, отримана відповідно до законодавства, що застосовується 

компетентною установою, а також внески, сплачені відповідно до цього 

законодавства; 3) на основі теоретичного розміру, про який йдеться у пункті 1, 

компетентна установа визначає дійсний розмір пенсії на підставі пропорції 

страхового стажу, набутого відповідно до законодавства, яке застосовує 

компетентна установа, що призначає пенсію, до суми загального набутого 

страхового стажу. 

Право на допомогу у разі нещасного випадку на виробництві або 

професійного захворювання визначається відповідно до законодавства Договірної 

Сторони, яке поширювалось на застраховану особу на момент нещасного випадку 

на виробництві або під час виконання роботи, в результаті якої в неї виникло 

професійне захворювання (ст. 17) [185]. Відповідно до ст. 19 [185] право на 

допомогу на поховання визначає компетентна установа Договірної Сторони, 

законодавство якої поширюється на працівника, самозайняту особу або 

пенсіонера на момент смерті. Якщо в результаті смерті особи, яка отримувала 

пенсію відповідно до законодавства обох Договірних Сторін, право на допомогу 

на поховання належить відповідно до законодавства кожної із Договірних Сторін, 

то допомогу на поховання призначає компетентна установа тієї Договірної 

Сторони, на території якої пенсіонер проживав на момент смерті. Згідно із ст. 7 

Угоди від 16.02.1994 [186] працівники підлягають соціальному страхуванню 

відповідно до законодавства країни працевлаштування, якщо інше не передбачене 

спеціальною угодою.  

Відповідно до положень Договору між Україною та Словацькою 

Республікою про соціальне забезпечення від 05.12.2000 [189] та Адміністративної 

Угоди про застосування Договору між Україною та Словацькою Республікою про 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/616_161/paran2#n66
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соціальне забезпечення від 21.06.2004 [190] грошові виплати на підставі 

страхування на випадок хвороби та материнства виплачуються в розмірі та за 

умов, визначених законодавством тієї Договірної Сторони, на території якої 

громадянин застрахований на випадок хвороби та материнства. Обчислення 

розміру соціальної грошової виплати, право на яку виникло відповідно до пункту 

1 цієї статті, здійснюється таким чином: а) компетентна установа однієї 

Договірної Сторони підраховує повний розмір грошової виплати, враховуючи 

страховий стаж, набутий відповідно до законодавства обох Договірних Сторін; б) 

на підставі таким чином обчисленого розміру грошової виплати компетентна 

установа призначає грошову виплату в розмірі, що відповідає співвідношенню 

між страховим стажем, встановленим згідно з власним законодавством, та 

загальним страховим стажем, набутим відповідно до законодавства обох 

Договірних Сторін [189]. Середній місячний заробіток, необхідний для 

обчислення розміру грошової виплати згідно із законодавством однієї із 

Договірних Сторін, обчислюється на підставі середньої заробітної плати, 

отриманої лише на території цієї Договірної Сторони [189]. Загальний розмір 

грошової виплати, встановлений згідно із законодавством обох Договірних 

Сторін, не може бути меншим за мінімальний розмір грошової виплати, 

передбаченої законодавством тієї Договірної Сторони, на території якої 

громадянин перебуває. Відповідну різницю до грошової виплати доплачує 

компетентна установа тієї Договірної Сторони, на території якої перебуває 

громадянин. Допомога на поховання призначається і виплачується в розмірі та за 

умов, встановлених законодавством тієї Договірної Сторони, на території якої 

покійний громадянин перебував. Крім того, зазначений Договір передбачає 

рівність прав на соціальне забезпечення громадян кожної з договірних сторін (ст. 

4) [189] та підсумування періодів страхового стажу, набутого на території обох 

договірних держав, який є необхідним для визначення права на пенсію чи інші 

види соціальних допомог (ст. 10, 12) [189]. Зазначений Договір не передбачає 

норм щодо відшкодування шкоди у разі нещасного випадку на виробництві або 

професійного захворювання. 
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Відповідно до Угоди Угода між Союзом Радянських Соціалістичних 

Республік і Угорською Народною Республікою про соціальне забезпечення від 

20.12.1962 [191] всі види соціального забезпечення, передбачені даною Угодою, 

надаються згідно із своїм власним законодавством органом тієї Договірної 

Сторони, на території якої постійно проживає громадянин. Крім того, статтею 9 

Угоди передбачено, що пенсії за віком, інвалідністю (в тому числі грошові 

виплати по трудовому каліцтву та професійному захворюванню), у разі втрати 

годувальника призначаються і виплачуються відповідно до законодавства своєї 

країни і за власний рахунок органом соціального забезпечення тієї Договірної 

Сторони, на території якої постійно проживає зацікавлена особа на момент 

подання заяви про призначення пенсії. Якщо пенсіонер переселиться на територію 

іншої Договірної Сторони, виплата пенсії припиняється після закінчення місяця, у 

якому відбулось переселення. Компетентний орган Договірної Сторони, на 

територію якої переселився пенсіонер, надає пенсіонеру після його переселення 

пенсію згідно з законодавством своєї держави і за власний рахунок, починаючи з 

першого числа місяця, наступного за місяцем, у якому відбулося переселення. 

Право на пенсію не переглядається, якщо законодавством цієї Договірної Сторони 

передбачено пенсію такого самого виду. Якщо право на пенсію пов’язане з 

досягненням певного віку, пенсію виплачують з того часу, коли ця особа досягла 

віку, що дає право на одержання пенсії за законодавством Договірної Сторони, 

куди вона переселилась. Відповідно до п. 1 ст. 5 вищезгаданої Угоди [191] при 

призначенні пенсій і допомоги та визначенні їх розмірів враховується повністю 

весь трудовий (страховий) стаж, а також інша діяльність, яка підлягає 

зарахуванню до стажу, набуті на території обох Договірних Сторін. З огляду на 

те, що Угода укладена за територіальним принципом, початковим елементом для 

подальшого розрахунку пенсії є держава, де особа постійно проживає на момент 

звернення за пенсією. Водночас слід зауважити, що на сьогодні підготовлений до 

підписання і подальшої ратифікації Договір між Україною та Угорською 

Республікою про соціальне забезпечення, який передбачає призначення пенсій за 

пропорційним принципом. 
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Також відповідні міжнародно-правові двосторонні документи про соціальне 

забезпечення укладені і між Україною та Чехією, зокрема мова йде про Договір 

між Україною та Чеською Республікою про соціальне забезпечення від 04.07.2001 

[192] та Адміністративну Угоду про застосування Договору між Україною та 

Чеською Республікою про соціальне забезпечення від 25.06.2003 [193]. Згідно з 

нормами зазначеного Договору, а саме ст. 11 [192], допомога у зв’язку із 

тимчасовою непрацездатністю та материнством призначається і виплачується 

відповідно до правових норм за рахунок коштів тієї Договірної Сторони, на 

території якої особа застрахована. Ці допомоги виплачуються за кордон лише в 

тих випадках, якщо це передбачено правовими нормами цієї Договірної Сторони. 

Відповідно до ст. 15 [192], якщо право на надання пенсії згідно з правовими 

нормами однієї Договірної Сторони виникає лише на основі зарахування 

страхового стажу, набутого на підставі правових норм іншої Договірної Сторони, 

то Уповноважений орган першої Договірної Сторони: а) визначає розмір пенсії, 

яка підлягає виплаті, із урахуванням усіх періодів страхування таким чином, коли 

весь страховий стаж був набутий виключно згідно з власними правовими 

нормами; б) на підставі пенсії, обчисленої відповідно до пункту а) цієї статті, 

призначає до виплати пенсію в розмірі, що відповідає співвідношенню між 

страховим стажем, встановленим згідно з правовими нормами першої Договірної 

Сторони, та загальним трудовим стажем, набутим згідно із правовими нормами 

обох Договірних Сторін. Відповідно до статей 17,18 [192], якщо згідно з 

правовими нормами однієї Договірної Сторони розмір пенсії залежить від 

кількості членів сім’ї, Уповноважений орган цієї Договірної Сторони бере до 

уваги і членів сім’ї, котрі постійно проживають на території іншої Договірної 

Сторони. Для встановлення розміру пенсії Уповноважений орган кожної із 

Договірних Сторін обчислює середню заробітну плату (доход) або розрахункову 

базу тільки за періоди страхового стажу, набуті відповідно до правових норм цієї 

Договірної Сторони. Стаття 19 [192] визначає, що для набуття права на соціальну 

пенсію дітьми-інвалідами, у яких інвалідність виникла до досягнення віку 16-ти 

років і які не були на цей час застраховані, необхідною умовою є постійне 
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проживання на території України. Стаття 20 [192] визначає, що ля набуття права 

на пенсію по інвалідності особами, у яких інвалідність виникла до досягнення 

ними 18-річного віку і які не були застраховані протягом потрібного періоду, 

необхідною умовою є постійне проживання на території Чеської Республіки. 

Відповідно до ст. 22 Договору [192] допомогу у разі нещасного випадку на 

виробництві та професійного захворювання виплачує Уповноважений орган тієї 

Договірної Сторони, під правові норми якої підпадала особа на момент настання 

нещасного випадку на виробництві, або на момент, коли вона востаннє 

виконувала роботу, що зумовила виникнення професійного захворювання. 

Уповноважений орган іншої Договірної Сторони надає тільки таку допомогу, яка 

має надаватися згідно з правовими нормами цієї Договірної Сторони та цього 

Договору у випадку каліцтва або захворювання на загальних підставах. Згідно із 

ст. 25 [192] допомога на поховання призначається і виплачується в розмірі та за 

умов, встановлених законодавством тієї Договірної Сторони, на території якої 

померлий громадянин постійно проживав. Допомогу по безробіттю надає згідно із 

національними правовими нормами за свої кошти Уповноважений орган тієї 

Договірної Сторони, де особа постійно проживає (ст. 27). Допомога по безробіттю 

за кордон не виплачується і жодні взаємні розрахунки між Уповноваженими 

органами не проводяться. Допомога сім’ям з дітьми призначається і виплачується 

в розмірі та за умов, встановлених правовими нормами тієї Договірної Сторони, 

на території якої діти постійно проживають (стаття 29). Також зазначений Договір 

передбачає рівність прав на соціальне забезпечення громадян кожної з договірних 

сторін (статті 4, 5) та підсумування періодів страхового стажу, набутого на 

території обох договірних держав, який є необхідним для визначення права на 

пенсію чи інші види соціальних допомог (статті 10, 14, 26) [192]. 

Особливості соціального забезпечення працівників-мігрантів у Білорусі 

врегламентовані на рівні міжурядових угод: Угоди між Урядом України та 

Урядом Республіки Білорусь про гарантії прав громадян у галузі пенсійного 

забезпечення від 14.12.1995 [194] та Угоди між Урядом України і Урядом 

Республіки Білорусь про трудову діяльність і соціальний захист громадян України 
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та Республіки Білорусь, які працюють за межами своїх держав, від 17.07.1995 

[195]. Зазначеними Угодами також передбачено, що періоди страхового стажу, 

набутого на території обох договірних держав, який є необхідним для визначення 

права на пенсію чи інші види соціальних допомог, підсумовуються. Стаття 10 

Угоди [194] передбачає, що виплата пенсії здійснюється компетентними 

установами за рахунок коштів Договірної Сторони, на території якої пенсіонер 

постійно проживає. Взаємні розрахунки між Договірними Сторонами не 

проводяться. Статті 8 та 9 [194] визначають, що при переселенні пенсіонера з 

території однієї Договірної Сторони на територію іншої Договірної Сторони 

виплата пенсії припиняється. Компетентна установа Договірної Сторони 

переселення призначає пенсіонеру, який отримав дозвіл на постійне проживання, 

пенсію з місяця, до якого проводилася виплата пенсії компетентною установою 

Договірної Сторони попереднього постійного проживання, але не більш ніж шість 

місяців до місяця звернення за пенсією. При переселенні пенсіонера, якому на 

території однієї Договірної Сторони була призначена пенсія на підставах, не 

передбачених законодавством іншої Договірної Сторони, виплата пенсії 

проводиться компетентною установою Договірної Сторони, яка її призначила, до 

виникнення права на пенсію (в тому числі пенсію іншого виду) у відповідності із 

законодавством Договірної Сторони переселення. Пенсії по інвалідності та в разі 

втрати годувальника внаслідок трудового каліцтва призначаються і виплачуються 

компетентною установою Договірної Сторони, законодавство якої було 

застосоване до працівника на момент отримання каліцтва. Пенсії по інвалідності 

та в разі втрати годувальника внаслідок професійного захворювання 

призначаються та виплачуються компетентною установою Договірної Сторони, 

законодавство якої застосовувалось до працівника в період здійснення трудової 

діяльності, яка здатна спричинити професійне захворювання, незалежно від того, 

на території якої з Договірних Сторін це захворювання було виявлене уперше. 

Пенсії по інвалідності та в разі втрати годувальника внаслідок професійного 

захворювання, викликаного трудовою діяльністю, яка здійснювалася в період, 

коли до працівника застосовувалось законодавство будь-якої із Договірних 
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Сторін, призначаються та виплачуються компетентною установою Договірної 

Сторони, на території якої в останній раз виконувалась вказана робота.  

Стаття 10 Угоди від 17.07.1995 [195] визначає, що усі види допомог і 

виплат, які надаються працівникам за рахунок коштів соціального страхування, 

здійснюються на основі законодавства і за рахунок держави, до якої вносяться 

страхові внески, незалежно від місця проживання одержувача допомоги. 

Особливості соціального забезпечення працівників-мігрантів у Молдові 

регулюються відповідно до Угоди між Урядом України і Урядом Республіки 

Молдова про гарантії прав громадян у галузі пенсійного забезпечення від 

29.08.1995 [196] та Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Молдова 

про трудову діяльність і соціальний захист громадян України та Республіки 

Молдова, які працюють за межами кордонів своїх держав, від 13.12.1993 [197]. 

Згідно з Угодою від 29.08.1995 [196] передбачено рівність прав на соціальне 

забезпечення громадян кожної з договірних сторін (ст. 4) та підсумування 

періодів страхового стажу, набутого на території обох договірних держав, який є 

необхідним для визначення права на пенсію чи інші види соціальних допомог (ст. 

8). Угода від 29.08.1995 визначає, що пенсійне забезпечення громадян України і 

громадян Республіки Молдова та членів їх сімей здійснюється на підставі 

законодавства тієї держави, на території якої вони постійно проживають. При 

переселенні пенсіонера з території однієї держави на територію іншої держави на 

постійне місце проживання виплата пенсії за попереднім місцем проживання 

припиняється у відповідності із законодавством кожної з держав. За новим місцем 

проживання пенсіонера пенсія призначається із місяця, наступного за місяцем 

припинення виплати за попереднім місцем проживання, але не більше ніж за 

шість місяців до місяця прописки або отримання виду на проживання. Всі 

витрати, пов’язані із здійсненням пенсійного забезпечення по цій Угоді, несе 

держава, яка надає таке забезпечення. 

Україна ратифікувала Угоду про партнерство і співробітництво між 

Україною і Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами (УПС) 10 

листопада 1994 року [198] Відповідно до статті 25 сторони домовилися укладати 
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угоди з метою координації соціального забезпечення робітників, які мають 

українське громадянство і на законних підставах працюють у країнах-членах ЄС. 

Такі угоди мали б забезпечити додавання всіх періодів соціального страхування 

при нарахуванні пенсії, медичному обслуговуванні, а також переказ пенсії з однієї 

країни до іншої.  

Україна також ратифікувала Європейську конвенцію про правовий статус 

трудящих-мігрантів (1977) 16 березня 2007 року [199]. Вона зобов’язує країни, які 

приєдналися до неї, надавати працівникам-мігрантам та членам їхніх сімей 

соціальне забезпечення на рівні із своїми громадянами, забезпечувати збереження 

набутих ними прав. З числа країн ЄС двосторонні угоди про соціальне та пенсійне 

забезпечення укладено Україною з Болгарією, Естонією, Іспанією, Латвією, 

Литвою, Словаччиною, Чехією. Угоди про соціальне забезпечення гарантують 

захист трудовим мігрантам і особам, які емігрують з метою постійного 

проживання за кордоном, поширюються не лише на громадян відповідних 

держав, а й на осіб без громадянства та біженців, якщо вони підпадають під дію 

відповідного національного законодавства про соціальне забезпечення. Вони 

охоплюють всі стандартні види обов’язкового соціального страхування, тобто 

пенсійне страхування, страхування від нещасних випадків на виробництві та 

професійних захворювань, смерті з цих причин, страхування з тимчасової втрати 

працездатності, а також (деякі угоди, наприклад, з Естонією, Латвією, Литвою, 

Португалією) страхування на випадок безробіття. 

На відміну від угод з країнами СНД, двосторонні угоди про соціальне 

забезпечення з країнами ЄС базуються на таких основних принципах: рівності 

прав, який означає, що працівнику-мігранту надаються, наскільки це можливо, 

рівні з громадянами країни перебування права, крім того, на нього покладаються 

ті самі обов’язки; визначення відповідного законодавства, яке забезпечує шляхом 

створення правил для його застосування соціальний захист працівникам-

мігрантам, що надається в будь-який момент відповідно до законодавства однієї 

країни; забезпечення набутих прав і пільг за кордоном, що означає, що будь-яке 

набуте право чи право в процесі надбання гарантуються працівникам-мігрантам 
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на одній території, навіть якщо воно було отримано на іншій території, а також 

відсутність обмежень на оплату в кожній із країн пільг, на які мігрант отримав 

право в будь-який іншій країні; забезпечення прав навіть в процесі їх надбання, 

що означає, що, якщо будь-яке право є умовним до завершення терміну 

випробування, до робочого стажу зараховуються всі періоди праці трудового-

мігранта в кожній країні.  

Фундаментальним принципом є принцип взаємності, який означає, що 

кожна країна, яка є учасником угоди, зобов’язується застосовувати ті ж 

механізми, що й інша країна-учасниця угоди, щоб зробити соціальне забезпечення 

більш доступним для трудових мігрантів. При розрахунку пенсій, які будуть 

виплачуватися кожною країною, зазвичай застосовується формула 

пропорційності. Це означає, що кожна країна платить пенсії на основі страхового 

стажу, нарахованого на її території. Таким чином, кожна держава несе 

відповідальність за свою частину страхових зобов’язань. Що стосується пенсій по 

інвалідності, а також з втратою годувальника у зв’язку з нещасним випадком на 

виробництві або професійним захворюванням, вони виплачуються тією стороною, 

де постраждала особа була застрахована на момент страхового випадку. 

Тривалість страхового стажу значення не має. Допомога по тимчасовій 

непрацездатності та материнству також виплачується тією стороною, де 

працівник був застрахований на момент настання відповідних підстав. Допомога 

по безробіттю надається тією стороною, де особа проживає постійно. Однак при 

призначенні цих допомог береться до уваги страховий стаж, набутий в обох 

країнах. Вкрай важливо, що угодами, які будуються на пропорційному 

принципові, в разі переїзду реципієнта до іншої держави передбачено переказ 

допомоги та пенсії за кордон. 

Таким чином, дослідивши особливості правового регулювання соціального 

забезпечення трудових мігрантів у країнах Центральної та Східної Європи, 

можемо дійти висновку, що воно базується на таких основних засадничих 

правилах: 
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1) недопустимість дискримінації трудового мігранта чи обмеження його 

соціальних прав у залежності від країни проживання, що забезпечується 

закріпленням рівності прав на соціальне забезпечення громадян кожної з 

договірних сторін у багатосторонніх угодах країн СНД та двосторонніх угодах 

про соціальне забезпечення країн Центральної та Східної Європи [200, с. 91]; 

2) застосування правила щодо підсумування періодів страхового стажу, 

набутого на території обох договірних держав, який є необхідним для визначення 

права на пенсію чи інші види соціальних допомог (у двосторонніх угодах), крім 

того, норми щодо підсумування страхового стажу закріплені і в багатосторонніх 

угодах країн СНД; 

3) призначення і виплата допомоги на поховання здійснюється відповідно 

до законодавства кожної країни, проте, за загальним правилом, її виплата 

здійснюється на території тієї держави, де проживала особа на момент смерті, а у 

разі, якщо особі була призначена та виплачувалася пенсія, виплату допомоги на 

поховання здійснює держава, відповідно до законодавства якої була призначена 

пенсія; 

4) виплата та призначення сімейних допомог (допомоги сімям з дітьми, 

допомоги по материнству та при народженні дитини) здійснюється за принципом 

прив’язки до постійного місця проживання, тобто зазначені допомоги 

виплачуються тією країною, де постійно проживає, відповідно, сім’я або діти, або 

ж за принципом поширення законодавства – виплачуються тією країною, 

суб’єктом законодавства якої була матір або дитина (Латвія); 

5) відшкодування у вигляді пенсій по інвалідності та по втраті годувальника 

у зв’язку з нещасним випадком на виробництві та професійним захворюванням, за 

загальним правилом, призначається та виплачується відповідно до законодавства 

тієї країни, законодавство якої застосовувалося до особи на момент настання 

нещасного випадку (страхового випадку); 

6) призначення і виплата допомоги по безробіттю здійснюється відповідно 

до законодавства та виключно за кошти країни постійного місця проживання; 
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7) щодо виплати уже раніше призначеної пенсії договорами передбачено 

два різні випадки: а) при переїзді пенсіонера на проживання з однієї країни до 

іншої пенсію продовжує виплачувати та держава, яка її призначила (Естонія, 

Болгарія, Білорусь); б) при переселенні пенсіонера з однієї країни до іншої 

виплата пенсії за попереднім місцем проживання припиняється, а пенсія 

призначається за законодавством країни нового місяця проживання (Молдова, 

Угорщина). 

 

3.3 Соціальне забезпечення працівників-мігрантів у країнах Західної 

Європи  

 

В останні десятиріччя сформувалися нові ринки робочої сили внаслідок не 

тільки міжконтинентальної, а й внутрішньоконтинентальної міграції населення. 

Один із основних центрів тяжіння мігрантів сформувався в Західній Європі. Про 

це свідчить той факт, що тільки у країнах Європейського Союзу нараховується 13 

млн. мігрантів і членів їхніх сімей. Основну частину іммігрантів приймають 

Німеччина, Франція, Велика Британія, а також Бельгія, Нідерланди, Швеція та 

Швейцарія. Європейський Союз є одним із провідних економічно розвинутих 

регіонів світу, одним із факторів розвитку якого є постійний приплив відносно 

дешевої робочої сили з «третіх країн». Зазначені процеси в основному 

відбуваються під дією економічних законів та, в першу чергу, регулюються 

ринковими механізмами, проте саме тому в даному контексті нагальною постає 

проблема щодо розвитку заходів соціального захисту трудових мігрантів. Отже, 

дослідження особливостей соціального забезпечення працівників-мігрантів у 

країнах Західної Європи є достатньо актуальним питанням [201, с. 23]. 

Історично до країн Західної Європи відносять Австрію, Бельгію, Францію, 

Німеччину, Люксембург, Нідерланди, Швейцарію. Проте у політичному розумінні 

під Західною Європою також розуміють, крім наведених вище країн, Данію, 

Фінляндію, Грецію, Ісландію, Ірландію, Італію, Норвегію, Португалію, Іспанію, 

Швецію, та Великобританію. Доцільно також зазначити, що усі країни історичної 
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Західної Європи, крім Швейцарії, входять до складу ЄС, а з усього 

вищенаведеного переліку країн за межами ЄС також знаходяться Ісландія та 

Норвегія. 

Оскільки більшість із названих країн досліджуваного регіону є членами 

Європейського Союзу, доцільно зазначити, що нормативно-правове регулювання 

соціального забезпечення трудових мігрантів у даних країнах, насамперед, 

включає джерела права ЄС. Таким чином, великою мірою соціальне забезпечення 

трудових мігрантів країн ЄС ґрунтується на нормах установчих договорів 

(первинного права ЄС) та відповідних охарактеризованих нами вище 

регламентах, директивах, практиці Європейського суду з прав людини у різних 

справах. 

Надалі перейдемо до аналізу особливостей нормативного регулювання 

соціального забезпечення трудових мігрантів у країнах Західної Європи, які 

відображаються як у відповідних багатосторонніх міжнародних угодах та 

двосторонніх угодах, так і у внутрішньому законодавстві деяких країн. 

Питання трудової діяльності іноземців, соціального захисту працівників-

мігрантів, умов їх праці в країнах Євросоюзу регламентується рядом спеціальних 

законодавчих актів, а саме: в Австрії – Законом «Про зайнятість іноземців» (1975 

рік); в Італії – Законом «Про імміграцію» (№ 40/1998); в Іспанії – Законом «Про 

права і свободи іноземців в Іспанії та їх соціальну інтеграцію» (2000 рік); у 

Нідерландах – Конституцією країни, законами «Про працевлаштування 

іноземців», «Про статус іноземців» та іншими нормативними документами 

відомчого характеру; у Німеччині – Законом «Про сприяння працевлаштуванню 

та професійній освіті», постановою «Про порядок видачі дозволів на роботу 

особам без німецького громадянства для роботи за наймом»; у Швеції, Данії та 

Фінляндії працевлаштування іноземців регулюється положеннями законів «Про 

іноземців». 

Для більшості країн важливою передумовою для працевлаштування є, 

зокрема, отримання до в’їзду в країну дозволу на працевлаштування. Надання 

дозволу на роботу належить до компетенції відомств з питань праці. Для надання 
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такого дозволу, як правило, вимагається підтвердження від служби зайнятості 

відповідної країни про відсутність або незначну кількість громадян, які могли б 

працювати на конкретному робочому місці, наявність страхового забезпечення та 

інших необхідних документів від іноземного роботодавця. У більшості випадків 

дозволи на роботу видаються в рамках визначених квот терміном щонайменше на 

один рік, якщо немає підстав для їх видачі на коротший термін (виняток 

становить Німеччина, у якій дозвіл на роботу видається не більше, ніж на 3 

місяці). Обов’язковою умовою здійснення трудової діяльності є укладання 

трудової угоди з працедавцем. Законодавством країн передбачається жорстка 

відповідальність за нелегальне працевлаштування, яку несе як працедавець, так і 

працівник-мігрант, що включає санкції у вигляді штрафу, позбавлення волі, 

депортації тощо. Після влаштування на роботу різниця у правовому статусі 

громадян та трудових мігрантів практично не відчувається. Іноземці, які отримали 

дозволи на роботу, користуються такими ж обов’язками, а також правом на захист 

своїх інтересів у трудовій сфері та соціальному захисті, як і громадяни 

приймаючої країни. Дискримінація з мотивів релігії, раси, політичних переконань, 

статі забороняється законодавством. За захистом своїх інтересів іноземці-

мігранти можуть звернутися до консульської установи своєї держави або до суду. 

При цьому варто зауважити, що правовий захист за кордоном громадянина 

України може бути забезпечений тільки в межах законодавства країни 

перебування. Крім того, відповідно до законодавства країн Західної Європи 

іноземці-мігранти підлягають обов’язковому соціальному страхуванню. У разі 

тимчасової втрати працездатності їм виплачуються встановлені законом суми із 

відповідних фондів. Внески до зазначених фондів сплачуються працедавцем [75, 

с. 379]. 

Щодо норм міжнародного права, яким регулюються питання соціального 

забезпечення трудових мігрантів, крім норм права ЄС, яке охоплює не усі 

досліджувані нами країни, слід зазначити, що на всі держави Західної Європи 

поширюються положення конвенцій МОП. У період між 1-ю Сесією 1919 року та 

відповідно 100-ю Сесією у 2011 року Міжнародна конференція праці ухвалила та 
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прийняла 189 конвенцій та 201 рекомендацію. У 2002 році Адміністративна рада 

МОП зробила перегляд конвенцій та рекомендацій з питань соціального 

забезпечення у світлі нинішніх потреб міжнародної спільноти і підтвердила, що 8 

конвенцій і 7 рекомендацій залишаються актуальними. Вони є детальними, 

комплексними інструментами, що встановлюють права на соціальне забезпечення 

працівників та членів їхніх сімей, а також формулюють конкретні зобов’язання 

для країн-членів МОП.  

Конвенція № 102 про мінімальні норми соціального забезпечення 1952 року 

[202] виступає флагманом серед інших конвенцій МОП про соціальне 

забезпечення, оскільки встановлює глобальні мінімальні норми для всіх 9 галузей 

соціального забезпечення. Таким чином, ця Конвенція є орієнтиром та моделлю 

для поступового розвитку комплексної системи соціального забезпечення на 

національному рівні. Конвенція № 102 відіграє важливу роль і на регіональному 

рівні, оскільки вона служить прикладом у ході розроблення таких регіональних 

інструментів, як Європейський кодекс соціального забезпечення та Європейська 

соціальна хартія. Інші конвенції про соціальне забезпечення, що відповідають 

вимогам нашого часу, встановлюють вищі стандарти для різних галузей 

соціального забезпечення.  

Конвенція № 102 [202] та інші конвенції, про які йшлося вище, містять дуже 

чіткі положення про недискримінацію. Наприклад, частина XI Конвенції № 102 

стосується рівноправного ставлення до осіб, які не є громадянами країни 

проживання. Стаття 68 [202], яка поширюється на всі галузі соціального 

забезпечення, встановлює принцип, за яким особи, які не є громадянами країни 

проживання, повинні мати такі ж самі права, як і громадяни, котрі проживають у 

цій країні. Однак цей принцип пов’язаний із двома гнучкими механізмами його 

реалізації. Насамперед, Конвенція дозволяє робити виняток відносно допомог, що 

виплачуються повністю або головним чином з громадських фондів, і відносно 

перехідного режиму. Цей виняток був зроблений з метою попередження 

можливих зловживань та збереження стабільності систем, що не базуються на 

сплаті внесків (в першу чергу, мова йде про допомоги по старості, по інвалідності, 
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та у зв’язку з втратою годувальника). Він реалізовується, наприклад, шляхом 

збереження можливості вимагати від негромадян країни накопичення певного 

періоду проживання у країні, чого не вимагається від громадян країни. Другий 

механізм стосується гнучкості систем соціального забезпечення, що базуються на 

сплаті внесків і які забезпечують захист усім найманим працівникам. Конвенція 

дозволяє державам застосовувати принцип рівноправності лише в межах певної 

частини, зокрема по відношенню до громадян тих держав, які взяли на себе 

зобов’язання за тією ж частиною. У цьому випадку принцип рівноправності може 

бути застосований залежно від наявності укладених дво- або багатосторонніх 

угод, що передбачають взаємність.  

Міжнародна конференція праці ухвалила особливі інструменти соціального 

забезпечення працівників-мігрантів та членів їхніх сімей. На самому початку 

діяльності МОП нею було прийнято Конвенцію № 19 про рівноправність 

громадян країни та іноземців у галузі відшкодування працівникам під час 

нещасних випадків 1925 року [203], яка гарантує рівні права громадян будь-якої 

держави-учасниці Конвенції із громадянами країни, на території якої стався 

нещасний випадок на виробництві, незалежно від громадянства.  

Конвенція № 118 про рівноправність у галузі соціального забезпечення, 

1962 року [204] встановлює принцип рівноправності між громадянами держави-

члена та громадянами будь-якої іншої держави та членами їхніх сімей, у першу 

чергу, стосовно прав на соціальне забезпечення.  

Конвенція № 48 про збереження прав мігрантів на пенсію 1935 року [205] 

була першим інструментом збереження прав на соціальне забезпечення. У ній 

містяться рекомендації щодо створення міжнародного механізму координації 

законодавств стосовно пенсій по старості, у зв’язку і інвалідністю і втратою 

годувальника. Ця Конвенція значним чином сприяла укладанню багатосторонніх 

та двосторонніх угод. Потреба у розширенні та розвитку такої координації була 

одним із факторів, що обумовив перегляд Конвенції № 48 шляхом ухвалення 

Конвенції № 1578 про встановлення міжнародної системи збереження прав у 
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галузі соціального забезпечення 1982 року [206], яка передбачає збереження 

набутих працівниками-мігрантами прав на соціальне забезпечення.  

Вищеперелічені конвенції встановлюють п’ять засадничих принципів для 

всіх двосторонніх і багатосторонніх угод про соціальне забезпечення: 

рівноправність працівників-мігрантів і громадян, що постійно проживають у 

країні. Це означає, що працівники-мігранти повинні мати такі ж права та 

обов’язки, як і громадяни країни призначення; визначення застосовного 

законодавства з метою застосування правил лише однієї національної системи з 

тим, щоб соціальне забезпечення працівників-мігрантів регулювалося 

законодавством однієї країни; збереження набутих прав і забезпечення допомог 

під час перебування за кордоном. Це означає, що будь-які набуті права 

працівників-мігрантів або права, які перебувають у процесі набуття, повинні 

гарантуватися працівникам-мігрантам на одній території, навіть якщо вони були 

набуті на іншій території, і що не може бути обмежень виплати допомог у будь-

якій із причетних країн, право на які було встановлене у будь-якій іншій із 

причетних країн; збереження прав, які перебувають у процесі набуття. Це означає, 

що, якщо право на допомогу залежить від накопичення встановленого 

кваліфікаційного періоду, враховуються періоди роботи/сплати внесків 

працівником-мігрантом у кожній країні; взаємність, яка означає, що кожна країна-

учасниця угоди бере на себе зобов’язання використовувати ті ж самі механізми, 

що й кожна інша країна-учасниця угоди, з тим, щоб допомоги в рамках 

соціального забезпечення були більш доступними для працівників-мігрантів. 

Принцип взаємності також передбачає розумну міру співмірності 

(пропорційності) зобов’язань держав, що випливають із укладеної між ними 

угоди. Країна А, яка не визнає рівноправності працівників з країни В, не може 

очікувати, що країна В буде визнавати рівноправність громадян країни А після 

повернення. Ця ознака взаємності у контексті трудової міграції є унікальною [68, 

с. 7-8]. 

Крім того, доцільно зазначити, що у країнах західноєвропейського регіону 

діють також норми Європейської конвенції про правовий статус трудящих-
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мігрантів від 24.11.1977 [199]. Ст. 31 Конвенції [199] передбачено збереження 

набутих мігрантом у країні свого походження прав і у країні свого нового 

проживання, а саме зазначено, що жодне положення цієї Конвенції не може 

тлумачитися як таке, що виправдовує менш сприятливий режим, ніж режим, що 

надається трудящим-мігрантам згідно з національним законодавством держави, 

що приймає, або за двосторонніми та багатосторонніми угодами, Договірною 

Стороною яких є ця держава. Крім того, ст. 32 [199] визначає, що положення цієї 

Конвенції не завдають шкоди положенням законів Договірних Сторін чи будь-

яких двосторонніх чи багатосторонніх договорів, конвенцій, угод або 

домовленостей, а також заходам, що вживаються для їхнього виконання, які вже 

набрали чинності або можуть набрати чинності й за якими особам, що 

перебувають під захистом Конвенції, надавався або надаватиметься більш 

сприятливий режим. Тобто, як бачимо, зазначена стаття визначає пріоритет норм 

внутрішнього законодавства та відповідних двосторонніх угод між державами (у 

разі їх наявності), якщо ними визначено правовий режим більш сприятливий, ніж 

закріплений Конвенцією. 

Конвенція [199] на загальному міждержавному рівні закріпила, що кожна 

Договірна Сторона зобов’язується надавати трудящим-мігрантам і членам їхніх 

сімей у питанні соціального забезпечення в межах своєї території такий самий 

режим, який вона надає своїм громадянам, відповідно до вимог національного 

законодавства та двосторонніх чи багатосторонніх угод, які вже укладено чи 

будуть укладені між заінтересованими Договірними Сторонами. Поряд з цим, 

Договірні Сторони намагатимуться на основі двосторонніх і багатосторонніх угод 

забезпечувати трудящим-мігрантам і членам їхніх сімей збереження прав, що 

набуваються, та набутих прав, а також надання допомоги за кордоном. Кожна 

Договірна Сторона зобов’язується надавати в межах своєї території трудящим-

мігрантам і членам їхніх сімей, які на законних підставах перебувають на її 

території, соціальну та медичну допомогу на тих самих засадах, що і її 

громадянам, відповідно до зобов’язань, які вона взяла на себе за іншими 

міжнародними угодами. 
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Таким чином, зазначена Конвенція [199] містить загальні норми щодо 

соціального захисту трудових мігрантів у країнах Західної Європи та передбачає 

подальше укладення двосторонніх міждержавних угод щодо деталізації 

нормативно-правового регулювання зазначеного питання. Вона також передбачає 

більш детальне врегулювання питання соціального захисту трудових мігрантів у 

внутрішньому законодавстві кожної країни. 

Так, продовжуючи наведений аналіз міжнародних правових норм з даного 

питання, слід зазначити, що Україною укладено низку двосторонніх міжанродних 

договорів з країнами Західної Європи, відповідно до яких здійснюється соціальне 

забезпечення трудових мігрантів. До них, зокрема, слід віднести такі договори: 

Угоду між Україною та Королівством Іспанія про соціальне забезпечення 

громадян від 07.10.1996 [207]; Угоду між Україною та Іспанією щодо 

врегулювання та упорядкування трудових міграційних потоків між двома 

державами від 12.05.2009 [208]; Угоду між Україною та Португальською 

Республікою про тимчасову міграцію громадян України для роботи в 

Португальській Республіці від 13.02.2003 [209]; Угоду між Україною та 

Португальською Республікою про соціальне забезпечення від 07.07.2009 [210]; 

Адміністративну домовленість стосовно процедури застосування Угоди між 

Україною та Португальською Республікою про соціальне забезпечення від 

07.07.2009 [211]; Угоду між Кабінетом Міністрів України та Федеральною Радою 

Швейцарської Конфедерації про обмін стажистами від 28.11.2003 [212]. 

Угодою між Україною та Королівством Іспанія про соціальне забезпечення 

громадян від 07.10.1996 [207] передбачено принцип рівності у правовому статусі 

громадян обох договірних держав незалежно від території їх перебування. Так, 

ст.4 визначає, що працівники-громадяни однієї з Договірних Сторін, які 

займалися трудовою діяльністю на умовах найму або ж індивідуальною трудовою 

діяльністю на території іншої Договірної Сторони, будуть підпадати під дію 

законодавства другої Договірної Сторони на умовах, рівних з працівниками даної 

Сторони, якщо цією Угодою не передбачено інше. Також даною Угодою 

закріплено збереження та надання відповідних соціальних виплат та допомог за 
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кордоном у рамках договірних держав – кожна з Договірних Сторін 

виплачуватиме заінтересованим особам, які проживають на території іншої 

Договірної Сторони, передбачену допомогу відповідно до свого законодавства, 

якщо цією Угодою не передбачено інше, а саме: а) допомога, визнана 

Договірними Сторонами на основі законодавства відповідно до статті 2 цієї Угоди 

[207], не може скорочуватися, змінюватися, припинятися чи затримуватися в разі, 

коли пенсіонер чи особа, яка має право на її отримання, знаходиться чи проживає 

на території іншої Договірної Сторони, а виплати проводяться на території цієї 

Договірної Сторони; б) допомога, призначена однією з Договірних Сторін 

громадянам іншої Договірної Сторони, які проживатимуть на території третьої 

країни, сплачуватимуться їм першою Стороною на тих же умовах, що і 

громадянам своєї держави, які проживають в третій країні. 

Загальний принцип соціального забезпечення викладений у ст. 6 Угоди 

[207], відповідно до якої на працівників, які підпадають під дію цієї Угоди, 

поширюється виключно дія законодавства тієї Договірної Сторони, на території 

якої вони здійснюють трудову діяльність. Статтею 9 Угоди передбачено правило 

щодо підсумування періодів страхового стажу. При визначенні права на допомогу 

у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, материнством, по вагітності та пологах, 

при народженні дитини і по догляду за дитиною кожна Договірна Сторона буде 

враховувати при необхідності трудовий або страховий стаж, набутий на території 

іншої Договірної Сторони, якщо вони не перекривають один одного. Також 

правило підсумування періодів страхового стажу закріплене й у ст. 10 Угоди 

[207], проте має особливості, а саме: компетентні органи кожної Договірної 

Сторони визначають право на допомогу по інвалідності, за віком чи у зв’язку з 

втратою годувальника та обчислюють її, враховуючи тільки трудовий чи 

страховий стаж, який був набутий під час поширення на працівника дії 

законодавства цієї Сторони. Так само компетентні органи кожної Договірної 

Сторони визначають право на допомогу, додаючи до свого трудового чи 

страхового стажу трудовий чи страховий стаж, набутий згідно із законодавством 

іншої Договірної Сторони. Після визначення стажу, який дає право на отримання 
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допомоги, розмір виплат розраховується згідно з наступними правилами: а) 

розмір допомоги, на яку заінтересована особа має право, визначатиметься за 

умови, що сумарний стаж був набутий відповідно до власного законодавства 

(теоретична пенсія); б) розмір допомоги встановлюватиметься із застосуванням до 

теоретичної пенсії, розрахованої відповідно до її законодавства, тієї пропорції, яка 

існує між трудовим чи страховим стажем, набутим відповідно до законодавства 

Договірної Сторони, до якої належить орган, що нараховує допомогу, та 

загальним трудовим чи страховим стажем, набутим під час дії законодавства обох 

Договірних Сторін (пропорційна пенсія); в) коли законодавство однієї з 

Договірних Сторін вимагає максимального трудового чи страхового стажу для 

призначення повної допомоги, компетентні органи цієї Договірної Сторони 

беруть до уваги з метою визначення загального стажу лише той трудовий чи 

страховий стаж, який був набутий на території іншої Договірної Сторони і є 

необхідним для визнання права на отримання вищезгаданої допомоги [207]. 

Право на допомогу у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, інвалідністю, 

смертю і втратою годувальника внаслідок нещасного випадку на виробництві або 

професійного захворювання буде визнаватися згідно із законодавством 

Договірної Сторони, під дію якого підпадав працівник на момент нещасного 

випадку або настання хвороби. Відповідна допомога виплачуватиметься цією 

Договірною Стороною. Допомога сім’ям виплачуватиметься згідно із 

законодавством і за рахунок тієї Договірної Сторони, під соціальне забезпечення 

якої підпадає працівник, або тієї, від якої він отримує допомогу (ст. 15). 

Угода між Україною та Іспанією щодо врегулювання та упорядкування 

трудових міграційних потоків між двома державами від 12.05.2009 [208] також 

додаткового закріплює правило, відповідно до якого до працівників-мігрантів 

застосовується законодавство у сфері соціального забезпечення приймаючої 

держави. Вони мають право на соціальне забезпечення, встановлене цим 

законодавством, за винятком випадків, коли інше передбачено міжнародними 

договорами, учасниками яких є Договірні Сторони. Працівники-мігранти 

користуються правами і пільгами, які надаються законодавством приймаючої 
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держави, при цьому не допускається жодна форма дискримінації за ознакою раси, 

статі, сексуальної орієнтації, сімейного стану, релігії, переконань, профспілкової 

належності, походження або соціального стану [208]. 

Згідно з Угодою між Україною та Португальською Республікою про 

тимчасову міграцію громадян України для роботи в Португальській Республіці 

від 13.02.2003 [209] до громадян України, які мігрують до Португальської 

Республіки в рамках цієї Угоди, застосовується чинне португальське 

законодавство про в’їзд, перебування, виїзд та видворення іноземних громадян з 

території Португальської Республіки. Громадяни України зобов’язані стати на 

облік у Службі іноземців та кордонів Португальської Республіки протягом трьох 

робочих днів після їхнього прибуття до місця роботи на португальській території. 

В Угоді між Україною та Португальською Республікою про соціальне 

забезпечення від 07.07.2009 [210] та Адміністративній домовленості стосовно 

процедури застосування Угоди між Україною та Португальською Республікою 

про соціальне забезпечення від 07.07.2009 [211], насамперед, закріплено принцип 

рівності, відповідно до якого особи, які проживають на території однієї 

Договірної Держави, користуються допомогою, передбаченою відповідним 

законодавством, і мають обов’язки, передбачені відповідним законодавством, на 

таких саме умовах, що й громадяни цієї Договірної Держави, а також правило 

щодо підсумування періодів страхового стажу: страховий стаж, набутий згідно із 

законодавством іншої Договірної Держави, враховується в разі необхідності за 

умови, що цей стаж не перекривається. Згідно з положеннями Угоди [210] 

допомога в разі хвороби, материнства, батьківства та усиновлення (удочеріння), 

по інвалідності, за вислугу років, за віком, у зв’язку з втратою годувальника, 

нещасними випадками на виробництві або професійними захворюваннями, а 

також смертю із цих причин та допомога у зв’язку із смертю, яка надається 

відповідно до законодавства однієї Договірної Сторони, безпосередньо 

виплачується відповідним особам, навіть якщо вони проживають на території 

іншої Договірної Сторони. Проте Угода не надає та не зберігає право згідно із 

законодавством обох Договірних Сторін на кілька виплат допомоги одного типу. 
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Громадяни України, які здійснюють професійну діяльність у Португальській 

Республіці й на яких поширюється законодавство Португальської Республіки, 

мають право стосовно членів їхніх сімей, які проживають у Португальській 

Республіці, на сімейну допомогу дітям і молоді, передбачену згаданим 

законодавством, на однакових умовах з громадянами Португальської Республіки, 

якщо вони відповідають певним умовам набуття права на допомогу. Надання 

допомоги в разі нещасного випадку на виробництві або професійного 

захворювання та (або) смерті з цих причин здійснюється компетентною 

інституцією тієї Договірної Сторони, законодавство якої поширювалось або 

поширюється на працівника на момент нещасного випадку на виробництві або 

настання професійного захворювання, або смерті з цих причин. Безпрецедентна 

норма закріплена у ст. 34 Угоди, а саме: збір внесків, що повинні бути сплачені 

компетентній інституції однієї з Договірних Сторін та неналежно сплачених 

платежів у разі, коли не застосовуються положення статті 33, може здійснюватися 

на території іншої Договірної Сторони згідно з процедурами, гарантіями та 

пільгами, чинними на території цієї Договірної Сторони, що застосовуються до 

збору внесків, які повинні бути сплачені відповідній інституції останньої 

Договірної Сторони, і платежів, неналежно сплачених компетентною інституцією 

цієї держави. Додаткові норми щодо соціального забезпечення мігрантів 

закріплено у Адміністративній домовленості [210], якою чітко врегульовано 

порядок звернення за призначенням пенсій за віком, по інвалідності, у зв’язку з 

втратою годувальника. Зокрема визначено, що клопотання про призначення 

пенсій по інвалідності, за віком та у зв’язку із втратою годувальника подаються 

до компетентного органу Договірної Сторони, на території якої проживає подавач 

заяви, відповідно до вимог її законодавства. Коли клопотання про допомоги 

сім’ям подається до компетентного органу однієї з Договірних Сторін членами 

сім’ї, які проживають на території іншої Договірної Сторони, зацікавлена особа 

повинна представити довідку від компетентного органу цієї останньої Сторони, 

яка б засвідчувала, що ці члени сім’ї не отримують виплат.  
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Також доцільно проаналізувати норми Угоди між Кабінетом Міністрів 

України та Федеральною Радою Швейцарської Конфедерації про обмін 

стажистами від 28.11.2003 [212], відповідно до яких визначено основні принципи 

обміну стажистами. Для участі у процесі обміну необхідно отримати дозвіл на 

працевлаштування. Для отримання дозволу зацікавлена особа має звернутися з 

відповідним проханням до компетентного органу Сторони виїзду. Дозвіл на 

працевлаштування видається компетентним органом Сторони, що приймає, як 

правило, на строк до 12 місяців. Він може бути продовжений максимально до 18 

місяців. Трудові договори (контракти) мають бути обмежені в часі відповідно до 

дозволу. Згідно із ст. 7 [212] при вирішенні питань, що стосуються житла, умов 

праці та заробітної плати, стажисти мають права та обов’язки, визначені трудовим 

законодавством держави Сторони, що приймає. Стажисти повинні сплатити всі 

податки та митні збори, які стягуються за в’їзд та перебування в державі Сторони, 

що приймає.  

Таким чином, підсумовуючи вищенаведене, все ж слід зауважити, що 

працівники-мігранти часто стикаються з обмеженнями стосовно охоплення 

системами соціального забезпечення та виплати відповідних допомог у 

порівнянні з національними працівниками, які живуть і працюють все життя у 

своїй країні. Багато з цих обмежень та проблем спричинені особливостями 

національних законів. Зокрема обмеження пов’язані із застосуванням принципу 

територіальності та принципу громадянства. Так, наприклад, принцип 

територіальності означає, що сфера застосування законодавства про соціальне 

забезпечення, як і будь-якого іншого законодавства, обмежується територією 

країни, де воно було прийняте. Це є не тільки відображенням суверенітету 

держави, але й результатом юридичних та адміністративних проблем дотримання 

законодавства однієї країни в іншій країні. Внаслідок застосування цього 

принципу працівники-мігранти можуть залишитися не охопленими національною 

системою соціального забезпечення і не мати жодного або мати обмежене 

покриття в країні, де вони працюють як мігранти. Також права працівників-

мігрантів на соціальне забезпечення можуть обмежуватися внаслідок 
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застосування принципу громадянства. Хоча більшість країн у своїх 

законодавствах визнають рівність у правах на соціальне забезпечення між 

працівниками, які є громадянами і які не є громадянами відповідної країни, деякі 

держави застосовують дискримінаційні практики у своїх національних 

законодавствах шляхом виключення певних категорій мігрантів, а у крайніх 

випадках – усіх, хто не є громадянами країни, із сфери соціального забезпечення 

та позбавлення права на допомоги, або ж запроваджують більш жорсткі вимоги 

при встановленні прав на допомогу цих категорій мігрантів, керуючись 

вищезгаданим принципом. Стосовно виплат допомог за кордон, багато країн 

призупиняють виплату допомог працівникам-мігрантам, які не є громадянами 

країни, разом з тим здійснюючи експорт допомог для громадян країни, які 

проживають за кордоном. Деякі країни взагалі забороняють виплати за кордон, у 

той час як інші роблять експорт виплат можливим лише за умови підписання 

взаємних угод з країнами проживання/походження мігрантів. Інші можуть 

запропонувати лише одноразову виплату замість пенсії у разі, якщо застрахована 

особа залишає країну. У даному контексті можуть запроваджуватися обмеження 

на фінансові операції або виникати адміністративні проблеми (наприклад, 

медична допомога у натуральній формі не може бути надана безпосередньо 

відповідною установою соціального забезпечення за межами своєї компетенції). 

Вони також можуть мати місце внаслідок застосування базової концепції, згідно з 

якою держава несе відповідальність лише за тих осіб, які проживають на її 

території. У разі відсутності координації між національними законодавствами, 

працівники-мігранти ризикують втратити права на соціальне забезпечення, коли 

вони послідовно або альтернативно включені до систем соціального забезпечення 

двох чи більше країн. Майже у всіх країнах виплата допомог, за винятком 

допомоги у зв’язку з трудовим каліцтвом або професійним захворюванням, 

можлива за умови наявності кваліфікаційного періоду сплати внесків, зайнятості 

чи проживання. У той час, як для призначення короткотермінових допомог 

вимагаються досить короткі кваліфікаційні періоди, для призначення 

довготривалих допомог можуть вимагатися набагато довші кваліфікаційні періоди 
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(до 15 років і більше). Через це працівник-мігрант може втратити право на 

допомогу, якщо не накопичить достатніх кваліфікаційних періодів у кожній 

країні, і, відповідно, втратить право на допомогу в кожній із країн 

працевлаштування. У цьому сенсі важливими є дво- або багатосторонні угоди про 

соціальне забезпечення. Їх наявність дозволяє враховувати періоди зайнятості, 

накопичені в інших країнах-учасницях, для того, щоб гарантувати право на 

допомогу після накопичення відповідного кваліфікаційного періоду. Багато країн 

дозволяють працівникам-мігрантам акумулювати права на соціальне забезпечення 

тільки тоді, коли із країною походження працівників-мігрантів укладена дво- або 

багатостороння угода про соціальне забезпечення. Разом з тим, у більшості країн 

можливість експорту допомог за кордон залежить від ратифікації міжнародних 

конвенцій або укладення угод про соціальне забезпечення з країнами проживання 

з тим, щоб відстежувати призначення допомог застрахованим особам.  

Вважається, що багатосторонні угоди мають переваги, оскільки вони 

запроваджують загальні стандарти і правила для всіх країн-учасниць. Це дає 

змогу попереджувати дискримінацію працівників-мігрантів з огляду на країну їх 

походження, які в іншому випадку в одній і тій же країні могли б мати різні права 

на різні допомоги на підставі різних двосторонніх угод. Проте двосторонні угоди 

мають і перевагу, яка полягає в тому, що вони більш гнучкі і враховують 

специфічні ситуації в окремих країнах. Крім того, для досягнення взаємної згоди 

двох сторін щодо термінів і умов угоди необхідно значно менше часу. Саме тому 

двосторонні угоди – це найбільш поширений інструмент координації систем 

соціального забезпечення. 

На нашу думку, в подальшому питання щодо координації систем 

соціального забезпечення трудових мігрантів між країнами Західної Європи 

повинно розвиватися у напрямку укладення двосторонніх угод, норми яких чітко 

реалізовуватимуть положення багатосторонніх угод (конвенцій МОП, 

Європейської соціальної хартії, Європейської конвенції про правовий статус 

трудящих-мігрантів тощо) у контексті реалізацїї принципу рівноправності усіх 

працівників незалежно від країни їхнього походження, а також принципу 
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збереження набутих соціальних гарантій, недопущення дискримінації у 

соціальному забезпеченні працівника-мігранта у країні його працевлаштування у 

порівнянні з країною його походження, підсумування відповідних періодів 

страхового стажу, можливості продовження надання соціальних виплат та 

допомог, призначених у державі походження, у державі перебування трудового 

мігранта тощо. 

 

Висновки до розділу 3 

 

Дослідження особливостей соціального забезпечення працівників-мігрантів 

у країнах ЄС надало змогу зробити наступні висновки. 

1. Право ЄС теоретично можна розглядати як окрему правову систему, 

оскільки вона характеризується наступними ознаками: 1) дія її правових норм 

поширюється на визначену територію та окреслене коло суб’єктів; 2) має власну 

цілісну ієрархічну структуру джерел права, тобто складається з відповідних 

джерел права, які характеризуються різною юридичною силою та регулюють різні 

правовідносини, поширюються на різних суб’єктів, проте перебувають у 

взаємозв’язку та взаємодії; 3) їй властива спрямованість на досягнення 

упорядкованості у відносинах щодо інтеграції держав ЄС, а також забезпечення 

кожному суб’єкту зазначених інтеграційних відносин захисту його інтересів та 

цілей; 4) виникла у результаті історичних, політичних та економічних 

інтеграційних процесів, зумовлена ними та функціонує поряд з економічною та 

політичною системою ЄС як окремий феномен. 

2. Правове регулювання соціального забезпечення у праві ЄС – це 

обумовлена об’єктивними закономірностями інтеграційних процесів між 

суверенними європейськими державами сукупність правових норм, які 

визначають обов’язок Спільноти щодо гарантування основних соціальних прав 

працівників-мігрантів, а також засоби та механізми такого гарантування (тобто 

матеріальне забезпечення у разі старості, хвороби, безробіття, інвалідності та 

настання інших соціальних ризиків, інші заходи, які зобов’язані вживати країни-
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члени Спільноти для захисту соціальних прав трудових мігрантів тощо), а також 

сукупність правових актів (первинних та вторинних джерел права ЄС), якими 

закріплено наведені правові норми. 

3. Аналізуючи правовий масив права ЄС щодо регулювання соціального 

захисту мігрантів, доходимо висновку про те, що право ЄС визначає декілька 

видів правових режимів щодо регулювання соціального забезпечення трудових 

мігрантів залежно від країни їх походження. Так, кожен із режимів за допомогою 

своїх спеціальних юридичних засобів передбачає різний обсяг соціальних прав 

трудового мігранта. Крім того, зазначені режими відрізняються між собою також і 

особливістю поєднання джерел права, які застосовуються при регулюванні 

питання соціального забезпечення відповідної категорії трудових мігрантів. 

Вважаємо за необхідне виділити такі правові режими соціального захисту 

трудових мігрантів у праві ЄС: 

– соціальний захист трудових мігрантів держав-членів ЄС. Його, у свою 

чергу, можна поділити на загальний (регулюється нормами первинного права ЄС 

– установчими договорами та принципами) та спеціальний (регулюється нормами 

вторинного права ЄС – регламентами, директивами та рішеннями); 

– соціальний захист трудових мігрантів держав Європейської 

економічної зони (регулюються такими договорами: Договором ЄС із 

Швейцарією про вільне пересування осіб; Договором про Європейську 

економічну зону та декількома регламентами: Регламентом (ЄЕС) № 1408/71 і 

ухваленим на його реалізацію Регламентом (ЄЕС) № 574/72; 

– соціальний захист трудових мігрантів «третіх країн», тобто країн, які не 

є членами ЄС, а також не є членами Європейської економічної зони (за загальним 

правилом, соціальне забезпечення трудових мігрантів із зазначених країн 

регулюється відповідно до норм дво- чи тристоронніх угод, укладених між 

зазначеними країнами та ЄС (угоди про партнерство і співробітництво з країнами 

СНД, угоди про стабілізацію і асоціацію з Македонією і Хорватією, угоди 

європейсько-середземноморської асоціації, укладені з країнами південного 

регіону Середземномор’я). Крім того, як виняток, при регулюванні права 
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соціального захисту трудового мігранта з «третьої країни» у межах Спільноти 

також застосовуються деякі норми вторинного права. Наприклад, Регламент Ради 

Європи (ЄС) № 859/2003 від 14 травня 2003 року, згідно з яким дія положень 

Регламенту (ЄEC) № 1408/71 і Регламенту (ЄEC) № 574/72 поширюється на 

громадян «третіх країн», на яких дія положень цих регламентів не поширюється 

виключно з причини їхнього іноземного громадянства Також укладена угода про 

поширення дії положень нового Регламенту на громадян «третіх країн», на які 

вказані положення не поширюються виключно з причини їхнього іноземного 

громадянства, Директива Ради 2003/86 від 22 вересня 2003 року про право на 

сімейне возз’єднання. 

4. У межах зазначених країн Центральної та Східної Європи доцільно 

виділити такі групи за рівнем євроінтеграції: 1) власне європейські країни (країни-

члени ЄС); 2) країни, які здійснюють співробітництво з ЄС у рамках угод про 

асоціацію та (або) FTA (про зону вільної торгівлі), 3) країни, що не співпрацюють 

з ЄС. В останній групі можна, зокрема, виділити країни Центральної та Східної 

Європи – члени СНД – господарський, політичний та економічний союз 

(Білорусь, Україна, Молдова). 

5. Таким чином, дослідивши особливості правового регулювання 

соціального забезпечення трудових мігрантів у країнах Центральної та Східної 

Європи, можемо дійти висновку про те, що воно базується на таких основних 

засадничих правилах: 

1) недопустимість дискримінації трудового мігранта чи обмеження його 

соціальних прав у залежності від країни його проживання, що забезпечується 

закріпленням рівності прав на соціальне забезпечення громадян кожної з 

договірних сторін у багатосторонніх угодах країн СНД та двосторонніх угодах 

про соціальне забезпечення країн Центральної та Східної Європи;  

2) застосування правила щодо підсумування періодів страхового стажу, 

набутого на території обох договірних держав, який є необхідним для визначення 

права на пенсію чи інші види соціальних допомог у двосторонніх угодах та в 

багатосторонніх угодах країн СНД;  
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3) призначення і виплата допомоги на поховання відповідно до 

законодавства кожної країни, проте, за загальним правилом, її виплата 

здійснюється на території тієї держави, де проживала особа на момент смерті, а у 

разі, якщо особі була призначена та виплачувалася пенсія, виплату допомоги на 

поховання здійснює держава, відповідно до законодавства якої була призначена 

пенсія;  

4) виплата та призначення сімейних допомог (допомоги сім’ям з дітьми, 

допомоги по материнству та при народженні дитини) здійснюється за принципом 

прив’язки до постійного місця проживання, тобто зазначені допомоги 

виплачуються тією країною, де постійно проживає сім’я або діти, або ж за 

принципом поширення законодавства – виплачуються тією країною, суб’єктом 

законодавства якої була матір або дитина (Латвія);  

5) відшкодування у вигляді пенсій по інвалідності та по втраті годувальника 

у зв’язку з нещасним випадком на виробництві та професійним захворюванням за 

загальним правилом призначається та виплачується відповідно до законодавства 

тієї країни, законодавство якої застосовувалося до особи на момент настання 

нещасного випадку (страхового випадку);  

6) призначення і виплата допомоги по безробіттю здійснюється відповідно 

до законодавства та виключно за кошти країни постійного місця проживання;  

7) щодо виплати уже раніше призначеної пенсії договорами передбачено 

два різні випадки: а) при переїзді пенсіонера на проживання з однієї країни до 

іншої пенсію продовжує виплачувати та держава, яка її призначила (Естонія, 

Болгарія, Білорусь); б) при переселенні пенсіонера з однієї країни до іншої 

виплата пенсії за попереднім місцем проживання припиняється, вона 

призначається за законодавством країни нового місяця проживання (Молдова, 

Угорщина). 

6. Особливістю соціального забезпечення трудових мігрантів у країнах 

Західної Європи є те, що великою мірою воно ґрунтується, насамперед, на нормах 

установчих договорів (первинного права ЄС) та відповідних регламентах, 

директивах, практиці Європейського суду з прав людини у різних справах, 



 

 
215 

оскільки більшість країн західноєвропейського регіону є членами ЄС. Також у 

межах зазначеного регіону діють норми багатосторонніх міжнародних договорів. 

Вартими уваги у цьому контексті є конвенції МОП, які закріплюють наступні 

засадничі принципи укладання двосторонніх рамкових угод між державами щодо 

соціального забезпечення трудових мігрантів: а) рівноправність працівників-

мігрантів і громадян, що постійно проживають у країні; б) визначення 

застосовного законодавства з метою застосування правил лише однієї 

національної системи з тим, щоб соціальне забезпечення працівників-мігрантів 

регулювалося законодавством однієї країни; в) збереження набутих прав і 

забезпечення допомог під час перебування за кордоном; г) збереження прав, які 

перебувають у процесі набуття; ґ) взаємність, відповідно до якої кожна країна-

учасниця угоди бере на себе зобов’язання використовувати ті ж самі механізми, 

що й інші країни-учасниці угоди, з тим, щоб допомоги в рамках соціального 

забезпечення були більш доступними для працівників-мігрантів.  

7. У подальшому питання щодо координації систем соціального 

забезпечення трудових мігрантів між країнами Західної Європи повинно 

розвиватися у напрямку укладення двосторонніх угод, норми яких чітко та 

детально реалізовуватимуть положення багатосторонніх угод (конвенцій МОП, 

Європейської соціальної хартії, Європейської конвенції про правовий статус 

трудящих-мігрантів тощо) у контексті реалізацїї принципу рівноправності усіх 

працівників незалежно від країни їхнього походження, а також принципу 

збереження набутих соціальних гарантій, недопущення дискримінації у 

соціальному забезпеченні працівника-мігранта у країні його працевлаштування у 

порівнянні з країною його походження, підсумування відповідних періодів 

страхового стажу, можливості продовження виплат та допомог, призначених у 

державі походження, у державі перебування трудового мігранта тощо. 
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ВИСНОВКИ 

У дисертації теоретично узагальнюється й по-новому вирішується наукове 

завдання, яке полягає в тому, щоб на підставі системного аналізу теоретико-

правових засад здійснення соціального забезпечення працівників-мігрантів в 

Україні та країнах ЄС, науково-теоретичних розробок та практичного втілення 

даного питання визначити особливості заходів, що реалізовуються з метою 

забезпечення соціального захисту трудових мігрантів в Україні та країнах ЄС, а 

також реальний стан зазначеної проблематики та сформувати власні пропозиції 

щодо заходів подальшого удосконалення нормативно-правового регулювання 

даного правового інституту. У висновках містяться результати проведеного 

дослідження, сформульовані в пропозиціях і рекомендаціях, спрямованих на 

досягнення поставленої мети. 

1. Трудову міграцію як суспільно-політичний феномен запропоновано 

визначати як зумовлену взаємодією відповідних суспільно-політичних, 

економічних, культурно-історичних, демографічних, психологічних чинників 

цілісну систему руху осіб у територіальному вимірі (як внутрішньодержавному, 

так і закордонному) з метою досягнення соціально-економічних та демографічних 

цілей, а також сукупність суспільних відносин, які складаються з приводу 

наведених вище цілей.. 

2. Запропоновано у рамках «Сучасного» періоду розвитку міжнародної 

трудової міграції також виділити VІІ етап – сьогодення – етап розвитку та 

зміцнення інтеграційних процесів у окремих регіонах світу, зокрема етап 

розвитку євроінтеграції. Так, з 1950 року поява західноєвропейського 

інтеграційного утворення справила значний вплив на розвиток трудової міграції 

між країнами-членами ЄС, адже рух робочої сили значною мірою був спрощений 

внаслідок прийняття цілої низки міжнародно-правових документів у рамках 

зазначеного міждержавного утворення. Крім того, зазначений етап є якісно новим 

у розвитку міжнародної трудової міграції, оскільки відповідно до установчих 

договорів, а в подальшому – так званого «вторинного» права – ЄС закріпив 

основоположні норми щодо вільного руху робочої сили, рівноправності прав 
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працівників незалежно від країни походження, а також особливі гарантії стосовно 

соціального забезпечення останніх, чим вивів правове регулювання міграційних 

процесів у європейському регіоні на якісно новий рівень. 

3. Надано визначення поняття «мігрант», під яким слід розуміти фізичну 

право- та дієздатну особу, яка здійснює територіальне переміщення 

(міждержавне, тобто з перетином кордону, або внутрішнє, тобто без перетину 

кордону) з метою зміни умов свого проживання чи способу життя, що досягається 

за допомогою постійної або тимчасової зміни місця проживання, роботи, 

політико-правового зв’язку з відповідною країною тощо. Даним визначенням 

також охоплюється поняття трудового мігранта, оскільки він також є фізичною 

право- та дієздатною особою, яка здійснює територіальне переміщення 

(міждержавне, тобто з перетином кордону, або внутрішнє, тобто без перетину 

кордону) з метою зміни умов свого проживання. Проте при визначенні трудового 

мігранта основною ознакою є саме те, що ним здійснюється територіальне 

переміщення з метою тимчасової або постійної зміни місця роботи у контексті 

активної реалізації свого права на безпечні та гідні умови праці, що може також 

супроводжуватися і тимчасовою або постійною зміною місця проживання чи 

політико-правового зв’язку з державою, зміною способу життя тощо. 

4. Встановлено, що до виділення окремих видів соціального забезпечення 

трудових мігрантів в Україні слід підходити, беручи до уваги сутність поняття 

соціального забезпечення трудового мігранта та ту обставину, що під час надання 

соціального забезпечення часто здійснюється поєднання різних його видів, а тому 

поділ заходів держави щодо соціального забезпечення працівника-мігранта на 

такі види є відносно умовним і здійснюється з метою систематизації та 

теоретичного узагальнення понятійного апарату. Найбільш доцільно виділити 

наступні види соціального забезпечення трудових мігрантів в Україні: пенсійне 

забезпечення; надання соціальних послуг; надання допомог; надання пільг чи 

переваг. 

5. Запропоновано наступні заходи щодо удосконалення законодавства 

України стосовно соціального забезпечення трудових мігрантів: 1) надати чітке 
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нормативне визначення поняття «законність перебування на території України 

трудового мігранта» та на законодавчому рівні встановити перелік документів, 

якими підтверджуватиметься наведений статус; 2) усунути колізію в нормативно-

правовому регулюванні отримання посвідки на тимчасове проживання шляхом 

виключення візи типу Д з переліку необхідних документів для її отримання; 3) 

закріпити у Законі України «Про соціальні послуги» статус трудового мігранта як 

особи, яка звільнена від плати за надання соціальних послуг з працевлаштування; 

4) забезпечити можливість реальної участі трудового мігранта у системі 

добровільного соціального страхування шляхом законодавчого розширення кола 

суб’єктів, що можуть бути платниками страхових внесків, зокрема включивши до 

них і осіб, які працюють за договорами цивільно-правового характеру, за умови 

їхньої згоди. 

6. Надано пропозиції щодо підвищення якості заходів правового захисту 

трудових мігрантів в Україні: 1) встановити право трудового мігранта на 

звернення до органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, 

установ, організацій із офіційними заявами, скаргами та пропозиціями відповідно 

до Закону України «Про звернення громадян»; 2) надати право Уповноваженому 

Верховної Ради України з прав людини застосовувати відповідні санкції 

зобов’язального чи матеріального характеру у разі невиконання його вимог 

стосовно відновлення порушеного права трудового мігранта до відповідного 

суб’єкта, який порушив таке право, а також контролювати хід відновлення 

порушеного права; 3) наділити консульські установи правомочністю щодо 

представництва трудового мігранта у судових та інших органах з метою захисту 

його порушених прав; 4) розширити та уточнити коло осіб, які мають право на 

отримання безоплатної первинної та вторинної правової допомоги з питань 

захисту своїх порушених чи оспорюваних прав, надання роз’яснень та 

консультацій з правових питань, складення заяв, скарг та інших документів 

правового характеру, в тому числі і процесуальних, включивши до них трудових 

мігрантів, одночасно прийнявши зміни до положень усіх органів виконавчої влади 
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та місцевого самоврядування, відповідно до яких віднести до кола їх повноважень 

надання первинної допомоги трудовим мігрантам. 

7. Запропоновано виділити наступні форми правового захисту трудового 

мігранта, які відображають найбільш узагальнене поєднання заходів та засобів 

соціального і правового захисту трудового мігранта в Україні: 1) самозахист; 

2) державний захист; 3) суспільний захист, тобто захист з боку різноманітних 

громадських об’єднань. 

8. Визначено основні засади правового регулювання соціального 

забезпечення трудових мігрантів у країнах Центральної та Східної Європи, що є 

наступними: 

1) недопустимість дискримінації трудового мігранта чи обмеження його 

соціальних прав у залежності від країни проживання, що забезпечується 

закріпленням рівності прав на соціальне забезпечення громадян кожної з 

договірних сторін у багатосторонніх угодах країн СНД та двосторонніх угодах 

про соціальне забезпечення країн Центральної та Східної Європи;  

2) застосування у двосторонніх угодах правила щодо підсумування періодів 

страхового стажу, набутого на території обох договірних держав, який є 

необхідним для визначення права на пенсію чи інші види соціальних допомог, 

поряд з нормами стосовно підсумування страхового стажу, закріпленими в 

багатосторонніх угодах країн СНД;  

3) призначення і виплати допомоги на поховання здійснюється відповідно 

до законодавства кожної країни, проте, за загальним правилом, її виплата 

проводиться на території тієї держави, де проживала особа на момент смерті, а у 

разі, якщо особі була призначена та виплачувалася пенсія, виплату допомоги на 

поховання здійснює держава, відповідно до законодавства якої була призначена 

пенсія;  

4) виплата та призначення сімейних допомог (допомога сім’ям з дітьми, 

допомога по материнству та при народженні дитини) здійснюється за принципом 

прив’язки до постійного місця проживання, тобто зазначені допомоги 

виплачуються тією країною, де постійно проживає сім’я або діти, або ж за 
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принципом поширення законодавства – виплачуються тією країною, суб’єктом 

законодавства якої була мати або дитина (Латвія);  

5) відшкодування у вигляді пенсій по інвалідності та по втраті годувальника 

у зв’язку з нещасним випадком на виробництві та професійним захворюванням за 

загальним правилом призначається та виплачується відповідно до законодавства 

тієї країни, законодавство якої застосовувалося до особи на момент настання 

нещасного випадку (страхового випадку);  

6) призначення і виплата допомоги по безробіттю здійснюється відповідно 

до законодавства та виключно за кошти країни постійного місця проживання;  

7) щодо виплати уже раніше призначеної пенсії договорами передбачено 

два різні випадки: а) при переїзді пенсіонера на проживання з однієї країни до 

іншої пенсію продовжує виплачувати та держава, яка її призначила (Естонія, 

Болгарія, Білорусь); б) при переселенні пенсіонера з однієї країни до іншої 

виплата пенсії за попереднім місцем проживання припиняється, а пенсія 

призначається за законодавством країни нового місяця проживання (Молдова, 

Угорщина). 

9. Відзначено ту особливість соціального забезпечення трудових мігрантів у 

країнах Західної Європи, що великою мірою воно ґрунтується насамперед на 

нормах установчих договорів (первинного права ЄС) та відповідних регламентах, 

директивах, практиці Європейського Суду з прав людини у різних справах, 

оскільки більшість країн західноєвропейського регіону є членами ЄС. Також 

відзначено, що в межах зазначеного регіону діють норми багатосторонніх 

міжнародних договорів. Вартими уваги у цьому контексті є конвенції МОП, які 

закріплюють наступні засадничі принципи укладання двосторонніх рамкових угод 

між державами щодо соціального забезпечення трудових мігрантів: 1) 

рівноправність працівників-мігрантів і громадян, що постійно проживають у 

країні; 2) визначення застосовного законодавства з метою застосування правил 

лише однієї національної системи з тим, щоб соціальне забезпечення працівників-

мігрантів регулювалося законодавством однієї країни; 3) збереження набутих 

прав і забезпечення допомог під час перебування за кордоном; 4) збереження 
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прав, які перебувають у процесі набуття; 5) взаємність, що є основним принципом 

усіх цих конвенцій, означає, що кожна країна-учасниця угоди бере на себе 

зобов’язання використовувати ті ж самі механізми, що й кожна інша країна-

учасниця угоди, з тим, щоб допомоги в рамках соціального забезпечення були 

більш доступними для працівників-мігрантів. 

10. Зроблено висновок, що в подальшому питання щодо координації систем 

соціального забезпечення трудових мігрантів між країнами Західної Європи 

повинно вирішуватися шляхом укладення двосторонніх угод, норми яких 

сприятимуть чіткому та детальному виконанню положень багатосторонніх угод 

(конвенцій МОП, Європейської соціальної хартії, Європейської конвенції про 

правовий статус трудящих-мігрантів тощо) у контексті реалізації принципу 

рівноправності усіх працівників незалежно від країни їхнього походження, а 

також принципу збереження набутих соціальних гарантій, недопущення 

дискримінації у соціальному забезпеченні працівника-мігранта у країні його 

працевлаштування у порівнянні з країною його походження, підсумування 

відповідних періодів страхового стажу, можливості продовження виплати, 

призначених у державі походження соціальних виплат та допомог, у державі 

перебування трудового мігранта тощо.  

11. У межах сукупності країн Центральної та Східної Європи 

запропоновано виділити відповідні групи за рівнем євроінтеграції: 1) власне 

європейські (країни-члени ЄС); 2) країни, які здійснюють співробітництво з ЄС у 

рамках угод про асоціацію та (або) FTA (про зону вільної торгівлі); 3) країни, що 

не співпрацюють з ЄС. До останньої групи можна віднести країни Центральної та 

Східної Європи – члени СНД – господарський, політичний та економічний союз 

(Білорусь, Україна, Молдова). 
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