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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми дослідження. Одним із пріоритетних напрямків 

вирішення соціальних та економічних проблем в Україні є вжиття необхідних 

заходів щодо зменшення рівня безробіття, забезпечення можливості кожної 

працездатної особи отримати підходящу роботу, яка б відповідала її освіті, 

професії (спеціальності), кваліфікації. Досягнення даної мети можливе через 

формування і підтримання збалансованої державної політики у сфері 

працевлаштування населення, створення максимально сприятливого 

середовища для реалізації громадянами свого невід’ємного права на працю. 

Успадкувавши радянське соціально-трудове законодавство, що є 

застарілим і малопридатним для застосування його в ринкових умовах, Україна 

в особі уповноважених органів державної влади по цей час намагається його 

реформувати з метою створення оптимальної моделі взаємовигідного поєднання 

інтересів держави, працівника та роботодавця. Проте сучасна політична та 

економічна ситуація в нашій державі ускладнили цей процес і негативно 

вплинули на відносини зайнятості. Дійсно, активна міграція населення з 

окупованих територій до інших регіонів України, масштабне вивільнення 

робочої сили через закриття підприємств та бізнесу на Сході і в Криму, а також 

загальна фінансова криза призвели до масового безробіття, з яким державна 

влада в рамках існуючого механізму правового регулювання працевлаштування 

не здатна впоратися. Додатково також відчувається вплив таких проблем як 

диспропорція між попитом та пропозицією робочої сили, жорсткість трудового 

законодавства (відсутність законодавчого регулювання гнучких форм 

зайнятості), корупція, внаслідок чого ситуація на ринку праці стає ще більш 

складною та потребує рішучих дій та реформ. За таких обставин зростає 

актуальність вивчення зарубіжного досвіду вирішення подібних проблем, 

доцільності, раціональності імплементації новацій у вітчизняне законодавство. 

У контексті галузі трудового права відносини працевлаштування 

досліджували В.М. Андріїв, Н.Б. Болотіна, В.Я. Бурак, С.Я. Вавженчук, 

А.А. Гробова, В.В. Жернаков, Ю.П. Дмитренко, В.Л. Костюк, С.С. Лукаш, 

О.В. Меліхова, Н.О. Мельничук, П.Д. Пилипенко, С.М. Прилипко, 

С.Г. Приходько, О.І. Процевський, Л.О. Сироватська, В.М. Скобєлкін, 

В.І. Щербина, О.М. Ярощенко та інші. Значну увагу науковим проблемам 

правового регулювання працевлаштування та зайнятості приділяли Б.С. Беззуб, 

Ю.М. Безкоровайна, В.В. Безусий, О.В. Бражко, В.С. Буланов, 

В.С. Васильченко, К.І. Курсон, Е. Лібанова, В.В. Онікієнко, О.С. Пашков, 

Я.В. Свічкарьова, Р.І. Шабанов, Ю.І. Ціжма. Зарубіжні механізми 

функціонування ринку праці вивчали І.О. Абрамова, Н.Г. Діденко, Г.Г. Вукович, 

І.І. Лєбєдєва, О.А. Лимарєва, В.Ф. Пузирний, Н.В. Попова, І.І. Рассадіна, 

І.В. Храновський. Проте відсутність комплексного підходу до вивчення питання 

працевлаштування, наявність ряду неточностей, протиріч та неузгодженостей в 
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діючому законодавстві, складність у проведенні реформування державного 

регулювання працевлаштування виключно в рамках національного досвіду 

правотворчої діяльності обумовлює актуальність тематики даної дисертаційної 

роботи. 

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 відповідно до теми «Доктрина права в 

правовій системі України: теоретичний і практичний аспекти»  

(№ 11БФ042-01), затвердженої на період з 1 січня 2011 р. по 31 грудня 2015 р. 

Мета і задачі дослідження полягають у порівняльно-правовому 

дослідженні правового регулювання працевлаштування в Україні та за 

кордоном, визначенні особливостей такого регулювання, розробленні 

конкретних практичних пропозицій і наукових рекомендацій щодо розвитку й 

удосконалення правового регулювання працевлаштування в Україні з 

використанням позитивного зарубіжного досвіду в даній сфері. 

Для досягнення поставленої мети в дисертації необхідно вирішити такі 

основні задачі: 

– з’ясувати сутність працевлаштування як комплексного юридичного 

інституту та визначити його правову природу; 

– визначити історико-правові засади становлення та розвитку інституту 

працевлаштування в Україні; 

– сформулювати авторську класифікацію працевлаштування, виділити 

його види та правові форми; 

– встановити співвідношення правового регулювання працевлаштування в 

Європейському Союзі на центральному рівні співтовариства і на рівні окремих 

держав-членів; 

– визначити особливості правового регулювання працевлаштування у 

пострадянських країнах (за винятком прибалтійських держав), розглянути роль 

у цьому процесі наднаціональних утворень – СНД, ЄАЕС; 

– з’ясувати особливості правового регулювання в інших країнах світу, 

поза межами пострадянського простору та ЄС; 

– розкрити поняття механізму правового регулювання працевлаштування 

в Україні, виділити його специфічні риси; 

– з’ясувати сутність гарантій у сприянні працевлаштування населення 

України, провести їх класифікацію; 

– запропонувати конкретні напрямки удосконалення правового 

регулювання працевлаштування в Україні, використовуючи позитивний досвід 

зарубіжних країн. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, які пов’язані з державною 

регуляторною політикою щодо функціонування ринку праці, виникають в 

процесі працевлаштування в Україні та за кордоном. 
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Предметом дослідження є теоретико-правові засади правового 

регулювання працевлаштування в Україні та за кордоном. 

Методи дослідження. Методологічну основу наукової роботи складають 

як загальнонаукові, так і спеціальні методи дослідження. Їх використання 

надало можливість забезпечити повне і комплексне виконання поставлених 

задач, зробити обґрунтовані висновки, а також надати конкретні пропозиції 

щодо вирішення досліджуваного питання та вдосконалення механізму 

правового регулювання працевлаштування в Україні. 

За допомогою історичного методу досліджувались становлення та 

розвиток інституту працевлаштування, зміна умов реалізації права на працю на 

різних етапах історичного розвитку (підрозділ 1.2). Системно-структурний та 

формально-логічний методи застосовувалося під час формулювання 

категоріально-понятійного апарату у досліджуваній темі, визначення видів та 

правових форм працевлаштування, державних гарантій у сприянні 

працевлаштуванню населення в Україні, особливостей механізму правового 

регулювання працевлаштування (підрозд. 1.1; 1.3; 3.1–3.3). Діалектичний, 

структурно-логічний, порівняльний методи були використані під час вивчення 

сучасного стану правового регулювання в Україні та державах ЄС, СНД, інших 

країн. Метод прогнозування задіяно при розробці та формулюванні пропозицій, 

спрямованих на вдосконалення чинного законодавства, що регулює відносини 

працевлаштування, а також шляхів впровадження відповідного зарубіжного 

досвіду у зазначеній сфері в Україні (підрозд. 2.1–2.3; 3.3). 

Нормативною основою роботи є Конституція України, законодавчі акти 

України, міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною 

Радою України, постанови Верховної Ради України, акти Президента України і 

Кабінету Міністрів України, нормативні акти центральних органів виконавчої 

влади, правові акти зарубіжних країн та наднаціональних утворень (ЄС, СНД, 

ЄАЕС). 

Інформаційну та емпіричну основу дослідження складають політико-

правова публіцистика, офіційні статистичні дані, матеріали наукових 

конференцій, підсумки засідань міжнародних організацій, узагальнення 

практики застосування нормативних актів, а також інша спеціалізована 

література, в якій досліджується проблематика поставленого питання. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що дисертація є 

першим у вітчизняній юридичній науці трудового права комплексним правовим 

дослідженням порівняльно-правового аспекту правового регулювання 

працевлаштування в Україні та за кордоном. У результаті проведеного 

дослідження сформульовано ряд наукових положень і висновків, запропонованих 

особисто здобувачем. Серед найбільш важливих виділяємо наступні: 

уперше: 

– здійснено комплексну класифікацію працевлаштування за такими 

критеріями: 1) залежно від способу юридичного оформлення реалізації права на 
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працю виділено такі правові форми працевлаштування: а) укладення трудового 

договору, б) укладення цивільно-правового договору, в) започаткування власної 

справи (самозайнятість); 2) в залежності від механізму, процедури реалізації 

права на працю виділено такі види працевлаштування: а) самостійний пошук 

роботи та укладення договору в індивідуальному порядку, б) переведення 

працівника роботодавцем за його згоди на інше підприємство, в) організація 

самозайнятості особи, г) укладення трудового договору на виконання 

оплачуваної роботи за направленням державних установ, ґ) укладення 

трудового договору на виконання оплачуваної роботи при організованому 

наборі працівників, д) професійне навчання, підготовка та перепідготовка 

індивіда, е) укладення договору на виконання оплачуваної роботи за 

направленням (сприяння) приватних агенцій з працевлаштування; 

– виокремлено недоліки механізму правового регулювання 

працевлаштування в Україні в порівнянні з іншими зарубіжними країнами: 

1) відсутність законодавчої можливості використання гнучких форм зайнятості; 

2) наявність розгалуженої системи нормативних актів, спрямованих на 

врегулювання відносин працевлаштування, що, в свою чергу, ускладнює їх 

застосування на практиці; 3) невідповідність системи навчання та 

кваліфікаційних потреб ринку праці; 4) відсутність необхідних матеріальних 

ресурсів для активної участі держави у стимулюванні працевлаштування; 

5) активний вплив на відносини працевлаштування загальнодержавних 

негативних тенденцій (корупція, правовий нігілізм, тіньова зайнятість); 

6) високе податкове навантаження при сплаті єдиного соціального внеску, що 

знижує мотивацію роботодавця до підтримання легальної зайнятості; 

– виділено види державних гарантій у сприянні працевлаштуванню в 

Україні: 1) в залежності від кола осіб, на яких вони поширюються: а) загальні 

(поширюються на все працездатне населення), б) спеціальні (додаткові) гарантії 

(поширюються на окремі соціальні групи, наприклад, молодих спеціалістів, 

інвалідів, осіб, тимчасово переміщених з окупованих територій тощо); 2) в 

залежності від змісту конкретної гарантії (наприклад, вільне обрання роду 

зайнятості, захист від дискримінації, професійна підготовка, стажування 

студентів тощо); 

удосконалено: 

– категоріально-понятійний апарат, зокрема надано визначення таким 

поняттям як «працевлаштування», «інститут працевлаштування», «механізм 

правового регулювання працевлаштування», «гарантії сприяння 

працевлаштуванню»; 

– підхід до здійснення співвідношення наддержавного (нормативні акти 

ЄС, СНД, ЄАЕС) та національного (внутрішнє законодавство окремих країн) 

регулювання відносин працевлаштування, яке полягає в тому, що на 

наддержавному рівні здійснюється лише координація, напрацювання загальної 

стратегії зайнятості, при цьому окремі суб’єкти на національному рівні вільні у 
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своєму праві розробляти власні програми зайнятості, можуть робити винятки 

щодо застосування на своїй територій правових актів наддержавного 

регулювання (наприклад, щодо загального правила вільного руху трудових 

ресурсів чи взаємного визнання дипломів); 

дістали подальшого розвитку: 

– напрямки удосконалення правового регулювання працевлаштування в 

Україні, до яких слід віднести: 1) закріплення в Кодексі законів про працю 

України таких форм зайнятості: а) гнучкої форми – робота за викликом, 

б) нестандартних форм зайнятості – надомна праця, домашня робота, інші 

форми дистанційної зайнятості; 2) закріплення в Законі України «Про 

зайнятість населення» механізму резервної системи робочих місць 

(резервування в публічному секторі економіки робочих місць та замовлень з їх 

використанням при значному зростанні безробіття); 3) закріплення в 

Податковому кодексі України та Законі України «Про збір та облік єдиного 

внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» пільгової 

ставки податку на прибуток та єдиного соціального внеску для роботодавців, 

що здійснюють діяльність у регіоні з високим рівнем безробіття тощо; 

– дослідження історичних аспектів становлення інституту 

працевлаштування в Україні, зокрема автором виділено наступні етапи його 

розвитку: 1) від часів античності до першої половини ХІХ ст. (найпоширенішою 

формою реалізації права на працю в цей період була самозайнятість, інститут 

працевлаштування в звичному розумінні був відсутній); 2) друга половина 

ХІХ ст. – 1917 р. (зростання промислового потенціалу сприяло розвиту ринку 

вільно найманої праці та початку державного регулювання цих процесів); 

3) 1918 р. – 1991 р. (відбувається остаточне становлення ринку праці та 

інституту працевлаштування); 4) 1991 р. – до сьогодення (відбуваються ринкові 

перетворення, пошук державою оптимальної моделі механізму нормативного 

регулювання інституту працевлаштування в Україні); 

– концепція «гендерної рівності» на основі дослідження особливостей 

працевлаштування жінок в Бразилії, Японії, Об’єднаних Арабських Еміратах, 

країнах тропічної Африки, в наслідок чого обґрунтовано необхідність у якісній 

зміні ментальності та суспільної свідомості, консервативних традицій, 

роз’яснювальної роботи серед населення щодо рівних можливостей чоловіків та 

жінок у реалізації права на працю у цих країнах. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

викладені у дисертації результати дослідження можуть бути використані: 

– у науково-дослідній сфері – для подальшого дослідження теоретичних та 

практичних проблем правового регулювання працевлаштування в Україні та за 

кордоном; 

– у правотворчості – для розробки нових та внесення змін і доповнень у 

діючі нормативно-правові акти, зокрема КЗпП України, Трудовий, 

Податковий кодекси, закони України «Про зайнятість населення», «Про 
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загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття», 

місцеві та загальнодержавні програми зайнятості; 

– у правозастосовній діяльності – з метою вдосконалення практики 

використання положень трудового та соціального законодавства, зокрема 

Державною службою зайнятості, іншими органами влади, посередницькими 

організаціями, що надають послуги у сфері працевлаштування при 

стимулюванні безробітного до активного пошуку роботи, ширшої практики 

проведення громадських робіт; 

– у навчальному процесі – тези, положення, висновки, пропозиції, 

запропоновані в дисертації, можуть бути використані під час наукових 

конференцій та диспутів, вивчення таких наукових дисциплін як «Трудове право», 

«Порівняльне правознавство», «Право соціального забезпечення» у вищих 

юридичних закладах освіти, при підготовці лекційних та семінарських занять, у 

науково-дослідній роботі студентів, слухачів та курсантів, у процесі підготовки 

робочих програм та планів, підручників, навчальної та прикладної літератури. 

Апробація результатів дослідження. 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 на міжнародних науково-практичних конференціях: 

«Дотримання прав людини: сучасний стан правового регулювання та 

перспективи його вдосконалення» (м. Київ, березень 2015 р.), «Наукові 

дослідження сучасного законодавства України – прогрес юридичної науки 

ХХІ століття» (м. Київ, червень 2015 р.). 

Публікації. Основні положення та результати дисертації викладені в 

8 наукових працях, серед них: 5 статей у наукових фахових виданнях України, 1 

– у науковому виданні іноземної держави, а також тези 2 доповідей на 

міжнародних науково-практичних конференціях. 

Структура дисертації зумовлена метою й задачами дослідження. 

Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, які містять дев’ять підрозділів, 

висновків, додатків і списку використаних джерел. Загальний обсяг роботи – 

231 сторінка. Список використаних джерел містить 224 найменування і займає 

25 сторінок. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, зазначено його 

зв’язок із науковими планами та програмами, визначено об’єкт та предмет, 

мету і задачі, методи дослідження, розкрито наукову новизну, подано 

відомості про апробацію результатів дослідження та їх практичне значення. 

Розділі 1 «Теоретико-правові засади працевлаштування в Україні та 

за кордоном» містить три підрозділи. 
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У підрозділі 1.1 «Працевлаштування як комплексний юридичний 

інститут: поняття та юридична природа» здійснюється аналіз теоретичних 

основ категорій «працевлаштування» та «інститут працевлаштування», на 

підставі чого автором пропонуються власні визначення даних понять. 

Акцентовано увагу на тому, що працевлаштування є комплексним юридичним 

інститутом. Подібна комплексність викликана специфікою відносин з 

працевлаштування, які не обмежуються рамками трудового права. Виділено та 

охарактеризовано суб’єктний склад відносин працевлаштування. 

Хоча в значній мірі відносини між органом з працевлаштування та 

роботодавцем характеризуються підпорядкуванням, все ж тут присутні й 

диспозитивні приписи, які входять у систему трудового права. Зокрема, 

направлення громадян на роботу до конкретного роботодавця здійснюється за 

попередньо оформленими останнім заявками на потребу в тих чи інших 

фахівцях, має рекомендаційний характер, в такому разі взаємовідносини сторін 

характеризуються рівноправною співпрацею. Зауважено, що необґрунтована 

відмова у працевлаштуванні окремих категорій осіб, направлених по квоті, 

може бути підставою для притягнення роботодавця до майнової 

відповідальності, якщо за підсумками року ця квота не виконана. 

Дисертантом наведено аргументи, які заперечують позицію ряду вчених 

стосовно того, що правовідносини з працевлаштування завершуються моментом 

укладення договору про навчання в рамках професійної підготовки чи 

перенавчання. Доводиться, що навчання не є самоціллю, це лише елемент 

підвищення конкурентоспроможності безробітної особи, який сприятиме 

зростанню шансів на її працевлаштування. Тому навіть під час навчання особи 

відносини працевлаштування тривають і закінчуються тільки після початку її 

трудової діяльності, що надасть їй можливість одержувати дохід (заробітну 

плату) у грошовій або іншій формі. 

У підрозділі 1.2 «Історико-правові засади становлення та розвитку 

інституту працевлаштування в Україні та за кордоном» здійснюється 

дослідження генезису історичного розвитку відносин працевлаштування, 

вивчається роль держави в реалізації громадянами права на працю. На підставі 

проведеного аналізу виділені етапи становлення та розвитку інституту 

працевлаштування в Україні. 

Аналіз історичних аспектів розвитку категорії працевлаштування з часів 

античності та до кінця ХІХ століття засвідчив, що найпоширенішою формою 

реалізації права на працю в цей період були самозайнятість (землеробство, 

ремісництво, торгівля) та самостійний пошук роботи вільними людьми. 

Державне сприяння в цьому процесі було специфічним – в основному мало на 

меті забезпечення економіки робочою силою (нормативні акти, що закріплюють 

інститут рабства, закріпачення селян, прикріплення працівників до конкретних 

мануфактур тощо). Такий стан справ засвідчує фактичну відсутність у цей 

період інституту працевлаштування у звичному для нас вигляді. Інтереси 
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робітників, зокрема свобода вибору виду та місця діяльності, досить часто 

ігнорувалися. 

Даний інститут права в звичному для нас розумінні сформувався лише в 

ХХ столітті. Саме в цей період отримують правове регулювання базові форми 

працевлаштування – самостійний пошук громадянами роботи та посередницькі 

функції в цьому процесі держави. У процесі формування постійно змінювалися 

(зокрема в СРСР) юридичний статус бірж праці, ступінь участі держави в 

працевлаштуванні громадян, зокрема обов’язковість (добровільність) такого 

посередництва. Враховувалась, в першу чергу, потреба у забезпеченні 

економіки трудовими ресурсами, відповідно волевиявлення населення щодо 

вибору роботодавця ігнорувалося. 

У підрозділі 1.3 «Види і правові форми працевлаштування в Україні та за 

кордоном» здійснено власну класифікацію працевлаштування за такими 

критеріями: 1) залежно від способу юридичного оформлення права на працю; 

2) в залежності від механізму, процедури реалізації права на працю. 

Виділено основні форми працевлаштування: укладення трудового 

договору; укладення цивільно-правового договору; започаткування власної 

справи (самозайнятість) – та надано їм комплексну характеристику. До видів 

працевлаштування автором віднесено: самостійний пошук роботи та укладення 

договору в індивідуальному порядку; переведення працівника роботодавцем за 

його згоди на інше підприємство; організацію самозайнятості особи; укладення 

трудового договору на виконання оплачуваної роботи за направленням 

державних установ; укладення трудового договору на виконання оплачуваної 

роботи при організованому наборі працівників; професійне навчання, 

підготовка та перепідготовка індивіда; укладення договору на виконання 

оплачуваної роботи за направленням (сприяння) приватних агенцій з 

працевлаштування. 

Зауважено на тому, що кожен з цих видів та форм характеризується 

відповідними особливостями процесу працевлаштування, тобто передбачає ту 

чи іншу сукупність правових норм та їх застосування сторонами в процесі 

реалізації індивідом права на працю. Фактично кожен вид працевлаштування 

може втілюватися в тій чи іншій формі, так само як і формі працевлаштування 

відповідає один чи декілька його видів. 

Розділі 2 «Особливості правового регулювання працевлаштування в 

зарубіжних країнах» містить три підрозділи. 

У підрозділі 2.1 «Правове рулювання працевлаштування в країнах ЄС» 

проводиться вивчення відповідного досвіду регулювання на 

загальноєвропейському рівні, зокрема щодо реалізації Європейської стратегії 

зайнятості, Європейського пакту зайнятості, Європейської стратегії «Європа 

2020», програми «Молодь у русі» тощо. Аналізується ефективність та методи 

роботи Європейської служби працевлаштування EURES (The European Job 

Mobility Portal), функціонування її місцевих бюро з працевлаштування. 
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Ретельний аналіз європейських нормативних актів дає підстави 

стверджувати, що правове регулювання інституту працевлаштування на 

загальноєвропейському рівні не носить деталізованого характеру. В силу 

різного історичного досвіду, наявних соціально-економічних умов розвитку 

країни сформували та реалізовують відмінні одна від одної моделі 

функціонування ринку праці, комбінуючи ліберальний підхід з активним 

державним регулюванням сфери зайнятості. Тому на наддержавному рівні ЄС 

здійснюється лише координація, напрацювання загальноєвропейської стратегії 

зайнятості та допомога окремим державам, моделі функціонування ринку праці 

яких є недостатньо ефективні. Відповідно правове регулювання 

працевлаштування в ЄС здійснюється шляхом специфічного поєднання 

загальноєвропейських та внутрішніх національних правових приписів з 

урахування свободи руху трудових ресурсів та взаємного визнання професійної 

кваліфікації. 

Важливим елементом, що характеризує ринок праці ЄС, є загальний 

принцип свободи переміщення робочої сили в межах Союзу та взаємне 

визнання кваліфікації (здобутої освіти). Водночас це правило не носить 

абсолютного характеру, окремі держави з метою захисту права на працю 

власних громадян обмежують свободу доступу робочої сили з територій інших 

держав об’єднання. Окрім загальноєвропейських аспектів інституту 

працевлаштування, досліджено також правове регулювання працевлаштування 

в окремих країнах, зокрема Німеччині, Франції, Чехії, Швеції, Польщі, Італії, 

Великобританії, Португалії. 

У підрозділі 2.2 «Особливості правового регулювання працевлаштування в 

країнах СНД» акцентується увага на специфіці нормативного поля 

пострадянських держав (окрім прибалтійських країн), що регулює відносини 

пошуку роботи та найму робочої сили. У площині наднаціональних утворень 

досліджується діяльність СНД, Євразійського економічного союзу у сфері 

зайнятості та праці. Незважаючи на спільні історичні корені законодавчої бази, 

схожий досвід правового регулювання, політичні розбіжності між 

пострадянськими країнами фактично зводять нанівець будь-які спроби 

уніфікації нормативних актів у сфері працевлаштування. 

Стосовно національного законодавства пострадянських країн, то у всіх 

державах закріплено свободу вибору професії та роду діяльності, принцип 

добровільності праці, сприяння працевлаштуванню, а не примушування до 

одного з його видів. Добровільна незайнятість може бути лише підставою 

позбавлення статусу безробітного та припинення виплати допомоги, проте в 

жодному разі не притягнення до юридичної відповідальності. Громадянам 

надана можливість самостійного пошуку оплачуваної діяльності, 

самозайнятості, звернення за допомогою в реалізації права на працю до 

комерційних агенцій та державних структур, що займаються питаннями 

зайнятості. 
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Здійснюючи правове регулювання правовідносин з працевлаштування 

інвалідів, держави СНД віддають перевагу адміністративним методам, 

встановлюючи загальнообов’язкові нормативи працевлаштування та фінансову 

відповідальність за їх порушення. В основному вони носять жорсткий характер, 

квотування фактично означає резервування робочих місць для інвалідів, що 

направляються на роботу службою зайнятості, при цьому таке направлення 

носить обов’язковий характер. У порівнянні з цим в Україні діє більш гнучка 

система, за якою підприємство самостійно вирішує завдання заповнення квоти і 

за потреби звертається за допомогою до служби зайнятості. Лише за підсумками 

року, у разі з’ясування факту невиконання встановленого нормативу 

працевлаштування, на підприємства накладаються штрафні санкції. 

У підрозділі 2.3 «Правове регулювання працевлаштування в інших країнах 

світу» проводиться аналіз законодавства, що визначає механізм реалізації права 

на працю в державах американського та африканського континентів, Азії та 

Австралії. Звернуто увагу на національні, регіональні особливості свідомості, 

менталітету населення окремих регіонів та їх вплив на працевлаштування, 

зокрема в контексті гендерної рівності. Також у світі функціонує значна 

кількість міждержавних об’єднань, що ставлять завданням соціально-

економічну співпрацю, водночас інтеграція до рівня вільного руху робочої сили 

залишається практично відсутньою, зокрема це доводиться на прикладі 

об’єднань НАФТА та БРІКС. Низький рівень інтеграції наднаціональних 

об’єднань у питанні зайнятості обумовлений ключовим значенням правового 

регулювання відносин працевлаштування національним законодавством 

окремих країн. 

Досліджується так званий офшоринг робочих місць – перенесення 

виробничих потужностей в регіони світу з низькою вартістю трудових ресурсів. 

У глобальному сенсі, можливо, і не має значення, в якому саме регіоні світу 

створюються нові робочі місця, а в якому – ліквідовуються існуючі, головне, 

щоб зберігалося позитивне сальдо такої різниці. Звичайно, в цьому процесі 

національні інтереси часто вступають у протиріччя з інтересами виробничих 

підприємств. Водночас дієвого механізму для держави зменшити таку практику 

на сьогодні не розроблено. Залишається лише механізм професійної 

профорієнтації та перепідготовки, тобто навчання тим спеціальностям, які не 

користуються попитом в офшорингу робочих місць (в основному це стосується 

сфери послуг та невиробничої діяльності). 

Розділі 3 «Сучасний стан та перспективи правового регулювання 

працевлаштування в Україні» містить три підрозділи. 

У підрозділі 3.1 «Особливості механізму правового регулювання 

працевлаштування в Україні» досліджено систему нормативно-правових актів, 

що регулюють процес працевлаштування населення в Україні, здійснено аналіз 

організаційно-розпорядчої діяльності органів державної влади та місцевого 

самоврядування по їх дотриманню та виконанню. Основну увагу приділено 
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таким принциповим напрямкам державно-владного впливу на ринок праці, як: 

1) загальні засади державної політики сприяння зайнятості; 2) запровадження 

стимулів для роботодавців на працевлаштування (у тому числі на нові робочі 

місця) громадян; 3) запровадження обмежень для роботодавців (квоти, 

нормативи працевлаштування), у тому числі заходи юридичної відповідальності 

за порушення встановлених обмежень Поєднання даних напрямків впливу 

найбільш повною мірою характеризує наявний у державі механізм правового 

регулювання суспільних відносин у сфері працевлаштування. 

Проаналізовано територіальні та місцеві програми зайнятості, в тому 

числі щодо створення сприятливих умов для зайнятості тимчасово переміщених 

осіб. Досліджено практику залучення громадян до громадських робіт, 

призначення та виплати державної допомоги по безробіттю. Надано авторське 

визначення категорії «механізм правового регулювання працевлаштування», 

виокремлено основні особливості такого механізму. 

У підрозділі 3.2 «Гарантії у сприянні працевлаштуванню населення в 

Україні» запропоновано під гарантіями у сприянні працевлаштуванню 

населення розуміти систему формально визначених та нормативно закріплених 

засобів, умов, механізмів, спрямованих на створення більших можливостей 

громадянам реалізувати право на працю шляхом отримання (збереження) 

підходящої роботи, інших форм оплачуваної діяльності. 

Виділено та охарактеризовано види гарантій, до яких запропоновано 

віднести: загальні та спеціальні гарантії (загальні – поширюються на все 

працездатне населення без обмежень; на застосування спеціальних гарантій 

може претендувати виключно обмежене коло соціальних груп, які потребують 

додаткового сприяння у отриманні (збереженні) робочого місця); гарантії щодо 

вільного обрання виду, роду та місця діяльності, захисту від дискримінації, 

стажування студентів, надання ваучерів на навчання, соціальні, економічні, 

юридичні, організаційні гарантії, які покликані сприяти повноцінному життю 

індивіда в межах певної країни. 

У підрозділі 3.3 «Запозичення позитивного зарубіжного досвіду у 

правовому регулюванні працевлаштування в Україні» здійснено порівняльно-

правовий аналіз законодавства, яке регулює відносини з працевлаштування в 

України та інших зарубіжних країн, досліджено основні шляхи запровадження 

такого позитивного зарубіжного досвіду у сфері працевлаштування в Україні. 

Зроблено висновок про те, що підвищення гнучкості трудового 

законодавства, зокрема надання роботодавцю можливості без пояснення 

причини звільнити працівника (з одночасним соціальних захистом особи 

шляхом виплати їй вихідної допомоги) сприятиме ширшому працевлаштуванню 

та зростанню ефективності праці – підприємство не буде побоюватися 

легального оформлення трудових відносин з огляду на потенційні проблеми при 

подальшій потребі у звільненні, поряд з цим робітник буде змушений 

старанніше працювати, щоб довести свою користь компанії. Адже нинішнє 
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жорстке законодавство, ускладнюючи процедуру звільнення з метою 

обмеження ліквідації робочих місць, насправді призводить до зниження 

працевлаштування. 

Також обстоюється та обґрунтовується необхідність запровадження 

поняття роботи за вимогою (викликом), дистанційної зайнятості, резервної 

системи робочих місць, диференціації податку на прибуток для бізнесу в 

залежності від рівня безробіття в регіоні та ряду інших пропозицій щодо змін до 

Кодексу законів про працю України, Закону України «Про зайнятість 

населення», Податкового кодексу, Закону України «Про збір та облік єдиного 

внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування». 

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертації подається теоретичне узагальнення й нове вирішення 

наукової задачі щодо дослідження порівняльно-правового аспекту правового 

регулювання працевлаштування в Україні та за кордоном, виокремлення його 

проблем та розробки шляхів удосконалення з використанням позитивного 

зарубіжного досвіду у сфері зайнятості населення. У результаті проведеної 

роботи сформульовано ряд висновків, пропозицій і рекомендацій, спрямованих 

на досягнення поставленої мети. 

1. Під працевлаштуванням як комплексним юридичним інститутом 

пропонуємо розуміти систему правових норм різних галузей права (трудового, 

адміністративного, цивільного, господарського), які регулюють комплекс 

правових, економічних та організаційних заходів, спрямованих на створення 

громадянам сприятливих умов для здійснення будь-якої форми оплачуваної 

діяльності. 

Працевлаштування – це комплекс правових, економічних, організаційних, 

навчальних заходів, вжитих органами державної влади, власної активності 

особи, спрямованих на створення умов для повної реалізації особою права на 

працю, в тому числі на умовах самозайнятості, забезпечення її участі в не 

забороненій законом діяльності з метою отримання доходу (заробітної плати) у 

грошовій або іншій формі. 

2. Виділено наступні етапи становлення та розвитку інституту 

працевлаштування в Україні: 1) від часів античності до першої половини 

ХІХ ст. (найпоширенішою формою реалізації права на працю в цей період були 

самозайнятість (землеробство, ремісництво, торгівля) та самостійний пошук 

роботи вільними людьми, інститут працевлаштування був відсутній); 2) друга 

половина ХІХ ст. – 1917 р. (зростання промислового потенціалу сприяло 

розвитку ринку вільно найманої праці та початку державного регулювання цих 

процесів, поряд з цим інтереси робітників, зокрема свобода вибору виду та 

місця діяльності, досить часто ігнорувалися; в якості посередників у 

працевлаштуванні з’являються перші біржі праці); 3) 1918 р. – 1991 р. 
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(відбувається остаточне становлення ринку праці та інституту 

працевлаштування; періодично змінюється юридичний статус бірж праці, 

ступінь участі держави в працевлаштуванні громадян, зокрема обов’язковість 

(добровільність) такого посередництва; нерідко держава, забезпечуючи людей 

роботою, виходила, в першу чергу, з потреби забезпечення економіки 

трудовими ресурсами, відповідно волевиявлення населення щодо вибору 

роботодавця ігнорувалося); 4) 1991 р. – до сьогодення (відбуваються ринкові 

перетворення у правовому регулюванні відносин праці та зайнятості населення, 

пошук державою оптимальної моделі механізму нормативного регулювання 

інституту працевлаштування). 

3. Здійснено класифікацію працевлаштування за такими критеріями: 

1) залежно від способу юридичного оформлення права на працю виділено такі 

правові форми працевлаштування: а) укладення трудового договору, 

б) укладення цивільно-правового договору, в) започаткування власної справи 

(самозайнятість); 2) у залежності від механізму, процедури реалізації права на 

працю виділено такі види працевлаштування: а) самостійний пошук роботи та 

укладення договору в індивідуальному порядку, б) переведення працівника 

роботодавцем за його згоди на інше підприємство, в) організація самозайнятості 

особи, г) укладення трудового договору на виконання оплачуваної роботи за 

направленням державних установ, ґ) укладення трудового договору на 

виконання оплачуваної роботи при організованому наборі працівників, 

д) професійне навчання, підготовка та перепідготовка індивіда, е) укладення 

договору на виконання оплачуваної роботи за направленням (сприяння) 

приватних агенцій з працевлаштування. 

4. Правове регулювання інституту працевлаштування на 

загальноєвропейському рівні не носить деталізованого характеру. В силу 

різного історичного досвіду, наявних соціально-економічних умов розвитку 

країни сформували та реалізовують різні моделі функціонування ринку праці, 

комбінуючи ліберальний підхід з активним державним регулюванням сфери 

зайнятості. Тому на наддержавному рівні ЄС здійснюється лише координація, 

напрацювання загальноєвропейської стратегії зайнятості та допомога окремим 

державам, моделі функціонування ринку праці яких є недостатньо ефективні. 

Відповідно правове регулювання працевлаштування в ЄС здійснюється шляхом 

специфічного поєднання загальноєвропейських та внутрішньонаціональних 

правових приписів з урахуванням свободи руху трудових ресурсів та взаємного 

визнання професійної кваліфікації. 

5. Економічні та політичні суперечки між членами СНД, несприйняття 

окремими державами бажання Росії домінувати в Співдружності ставлять під 

питання ефективність існування даного об’єднання, дієвість ухвалених ним 

нормативно-правових актів. За таких умов у найближчій перспективі не варто 

очікувати від об’єднання прийняття якихось остаточних рішень щодо спільного 

ринку праці в межах СНД, вільного руху робочої сили, інших аспектів 
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правового регулювання інституту працевлаштування. Функціонування ЄАЕС, 

якщо не брати до уваги геополітичні моменти, сприятиме більш ширшій 

реалізації права на працю індивідами, зокрема їх можливості знайти підходящу 

роботу в іншій державі Союзу з отриманням загальних трудових, фінансових 

гарантій, що поширюються і на резидентів країни працевлаштування. У той же 

час, міграційні процеси носять односторонній характер, працівники 

спрямовується в основному до Росії (у меншій мірі – до Казахстану), решта ж 

держав виступають «донорами» трудових ресурсів, що в перспективі може 

призвести до зменшення в них працездатного населення та падіння економіки. 

Щодо України, то з урахуванням підписання Угоди про асоціацію з 

Європейським Союзом, а також напружених відносин з Росією, вважаємо, що 

наша держава не братиме активної участі в уніфікації законодавства, що 

регулює питання працевлаштування в рамках СНД, а тим більше ЄАЕС, хоча 

можливо це і суперечить інтересам ряду громадян, для яких було б простіше 

реалізувати право на працю в пострадянських країнах у межах спільного ринку 

робочої сили. У той же час у геополітичних цілях, в умовах демократичних 

перетворень, адаптації європейських стандартів зайнятості такий підхід є 

абсолютно логічним і виправданим. 

6. Характеризуючи правове регулювання працевлаштування в інших 

країнах світу (відмінних від Європейського Союзу та Співдружності 

Незалежних Держав), зокрема США, Канади, Австралії, Бразилії, країн Африки 

та Азії, відмічаємо неоднаковість, а іноді навіть полярність ринку праці в різних 

державах залежно від історичних традицій та сучасної соціально-економічної 

ситуації. В таких умовах навряд чи доцільно вести мову про спільний ринок 

праці, розробку та прийняття уніфікованих стандартів законодавчого 

визначення та регулювання видів та форм працевлаштування. Особливість 

відносин зайнятості в окремих частинах світу (Африка, Південна Азія) полягає в 

порівняно високому рівні працевлаштування, проте цьому сприяє не так активна 

державна політика, як відсутність коштів для тривалого навчання, злиденні 

умови життя, що змушують братися за будь-яку низькооплачувану роботу, в 

тому числі неповнолітніх та літніх осіб. 

7. Під механізмом правового регулювання працевлаштування 

запропоновано розуміти систему юридичних засобів, способів за допомогою 

яких здійснюється вплив на суспільно-економічні відносин з метою 

забезпечення громадян підходящою роботою, яка б відповідала їх освіті, 

професії (спеціальності), кваліфікації, чи іншою формою оплачуваної діяльності 

на їх вибір. Мова йде про правотворчість та правозастосування в сфері 

зайнятості, оскільки від якості нормативних актів, дієвості закладених в них 

приписів, коректного їх застосування на практиці залежить і ефективність 

самого механізму правового регулювання. 

Виокремлено недоліки механізму правового регулювання 

працевлаштування в Україні: 1) відсутність законодавчої можливості 
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використання гнучких форм зайнятості; 2) наявність розгалуженої системи 

нормативних актів, спрямованих на регулювання відносин працевлаштування, 

що, в свою чергу, ускладнює їх застосування на практиці, перманентне внесення 

змін у таке законодавство, постійний пошук державою оптимального способу 

правового регулювання відносин у сфері праці; 3) невідповідність системи 

навчання та кваліфікаційних потреб ринку праці; 4) відсутність необхідних 

матеріальних ресурсів для активної участі держави у стимулюванні 

працевлаштування; 5) активний вплив на відносини працевлаштування 

загальнодержавних негативних тенденцій (корупція, правовий нігілізм, тіньова 

зайнятість); 6) високе податкове навантаження при сплаті єдиного соціального 

внеску, що знижує мотивацію роботодавця до підтримання легальної зайнятості. 

8. Під гарантіями сприяння працевлаштуванню слід розуміти систему 

формально визначених та нормативно закріплених засобів, умов, механізмів, 

спрямованих на створення більших можливостей громадянам реалізувати право 

на працю шляхом отримання (збереження) підходящої роботи, інших форм 

оплачуваної діяльності. Також гарантії сприяння працевлаштування включають 

організаційну діяльність влади щодо їх застосування, правові засоби захисту та 

відновлення порушених прав та свобод громадян. 

За критерієм кола осіб, на яких вони поширюються виділяємо загальні та 

спеціальні гарантії. Перші поширюються на все працездатне населення без 

обмежень, наприклад, захист від дискримінації при працевлаштуванні. На 

застосування ж спеціальних гарантій можуть претендувати виключно 

громадяни, що недостатньо конкурентоспроможні на ринку праці, наприклад, 

студенти, мобілізовані працівники, тимчасово переміщені особи з окупованих 

територій та деякі інші групи населення. 

Змістовний критерій розкриває внутрішнє наповнення конкретної гарантії, 

підстави та умови її застосування, реалізації на практиці. За даною ознакою 

виділяємо: 1) вільне обрання виду, роду та місця діяльності; 2) захист від будь-

яких проявів дискримінації у відносинах працевлаштування; 3) професійна 

орієнтація, тобто забезпечення особі можливостей для самовизначення щодо 

майбутньої професії з урахуванням наявних здібностей та ситуації на ринку 

праці; 4) підвищення конкурентоспроможності працівника шляхом його 

професійної перепідготовки та підвищення кваліфікації; 5) створення умов для 

прискореного отримання документів про освітньо-кваліфікаційний рівень 

шляхом підтвердження результатів неформального навчання; 6) надання 

ваучерів на навчання для підтримки конкурентоспроможності деяких категорій 

громадян; 7) стажування студентів вищих начальних закладів, які здобули 

професію за певним освітньо-кваліфікаційним рівнем та продовжують 

навчатися; 8) надання матеріальних компенсацій внутрішньо переміщеним 

особам, яким надано статус безробітних; 9) збереження робочого місця за 

працівниками, що виконують військовий обов’язок. 

9. Пропонуємо внести наступні зміни до законодавства України: 
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у Кодекс законів про працю України: 

– включити статтю 7-1 щодо врегулювання надомної праці, зокрема 

передбачити, що під час укладення трудового договору сторони можуть 

домовитися про повне чи часткове виконання трудових функцій поза 

місцезнаходженням роботодавця (його виробничих, організаційних підрозділів) 

з використанням для комунікацій інформаційних технологій без визначення 

виключної потреби виконання роботи на дому»; 

– абзац 1 ч. 1 статті 40 викласти в такій редакції: «Трудовий договір, 

укладений на невизначений строк, а також строковий трудовий договір до 

закінчення строку його чинності можуть бути розірвані власником або 

уповноваженим ним органом з попередженням працівника за один місяць (якщо 

тривалість роботи у роботодавця становить менше п’яти років) або за два місяці 

(якщо тривалість роботи у роботодавця складає період п’ять та більше років). 

Попередження про звільнення в зазначені вище строки не застосовується при 

звільненні в наступних випадках»; 

– доповнити статтю 44 частиною 2 наступного змісту: «При припиненні 

трудового договору з підстав, зазначених в частині 1 статті 40 цього Кодексу, 

працівникові виплачується вихідна допомога у розмірі двомісячного заробітку 

(якщо тривалість роботи у роботодавця становить менше п’яти років) або 

тримісячного заробітку (якщо тривалість роботи у роботодавця складає п’ять та 

більше років)»; 

у Закон України «Про зайнятість населення»: 

– статтю 31 доповнити частиною 11, в якій зазначити таке: «З другого 

місяця отримання допомоги по безробіттю безробітний зобов’язаний брати 

участь у громадських роботах в обсязі до 20 годин на тиждень. На час 

отримання допомоги по безробіттю оплата громадських робіт не проводиться. 

Порушення нормативу обов’язковості участі в громадських роботах є підставою 

припинення виплати допомоги по безробіттю»; 

– частину 7 статті 46 викласти в такій редакції: «Для безробітних, які 

перебувають на обліку в територіальному органі центрального органу 

виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення 

та трудової міграції, більш як шість місяців, підходящою роботою також 

вважається участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру»; 

у Податковому кодексі України та Законі України «Про збір та облік 

єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» 

встановити диференційовану величину податку на прибуток підприємства та 

єдиного соціального внеску з метою розвитку бізнесу на депресивних 

територіях. Розмір ставки, зазначений у фіскальному законодавстві, 

використовується в регіоні з найвищим рівнем зайнятості (як правило, Київ). В 

інших адміністративно-територіальних одиницях, залежно від стану ринку 

праці, рівня безробіття, базова ставка оподаткування зменшується на певну 

величину. 
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Окрім змін до законодавства, додатково виділяємо такі напрямки 

реформування: 

1) запровадити у вітчизняне законодавство поняття «робота за викликом». 

Така тимчасова зайнятість є чимось середнім між неповним робочим часом та 

роботою за цивільно-правовим договором: з однієї сторони тривають трудові 

відносини, з іншої сторони їх початок не означає автоматичного обов’язку 

працювати та оплачувати працю. Роботодавець самостійно визначає потребу у 

кількості годин роботи, робить на них заявку працівнику; якщо останній 

підтверджує можливість приступити до роботи, здійснюється оплата праці з 

відповідним обсягом соціального страхування; 2) створити резервну систему 

робочих місць. Тобто в публічному секторі економіки резервується певна 

кількість робочих місць, які згодом можуть бути використані у випадку 

масового вивільнення, в тому числі для працевлаштування тимчасово 

переміщених осіб. Серед зарезервованих вакансій з тимчасовою зайнятістю 

ключову роль мають відігравати робочі місця, пов’язані з виконанням суспільно 

корисних робіт; 3) для подолання диспропорцій між пропозицією та попитом 

робочої сили потрібно зберегти державне замовлення лише на непопулярні, але 

потрібні ринку професії; відмінити стипендії – замість них за виявлені успіхи у 

навчанні запровадити присудження адресних грантів, причому як студентам-

бюджетникам, так і тим, що навчаються на контрактній основі. Подібні новації 

в середньостроковій перспективі усунуть існуючий дисбаланс, а також 

зменшать потребу у перепідготовці безробітних; 4) у контексті децентралізації 

вважаємо за доцільне розпочати об’єднання різних навчальних закладів за 

територіальним принципом з метою створення у кожному регіоні 5–10 

потужних начальних центрів, які б готували фахівців, затребуваних 

роботодавцями регіону, в межах якого вони функціонують. Це дасть змогу не 

тільки скоротити професійний дисбаланс на ринку праці, а й зменшить витрати 

на забезпечення мобільності трудових ресурсів. 
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АНОТАЦІЯ 

 

Гринь Т.Г. Правове регулювання працевлаштування в Україні та за 

кордоном: порівняльно-правовий аспект. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення.  

Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. 

Дисертація є першим у вітчизняній науці трудового права 

комплексним системним дослідженням теоретико-правових засад правового 

регулювання працевлаштування в Україні та за кордоном. У роботі 

здійснено правовий аналіз поняття «працевлаштування», досліджено 

суб’єктний склад, зміст відносин з працевлаштування. Автором запропонована 

власна класифікація працевлаштування, залежно від способу юридичного 

оформлення права на працю виділено правові форми працевлаштування; в 

залежності від механізму процедури реалізації права на працю виокремлено 

основні види працевлаштування. Здійснено періодизацію становлення та 

розвитку інституту працевлаштування, внаслідок чого виділено його історичні 

етапи. 

У контексті порівняльно-правового аспекту дослідження здійснено 

вивчення досвіду правового регулювання в різних країнах світу, перспективи 

уніфікації законодавства, окрема увага у цьому плані приділена державам 

Європейського Союзу та пострадянського простору. Досвід правового 

регулювання проаналізовано як на рівні наддержавних утворень, так і на рівні 

національного законодавства окремих держав. 
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АННОТАЦИЯ 

 

Гринь Т.Г. Правовое регулирование трудоустройства в Украине и за 

рубежом: сравнительно-правовой аспект. – На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук 

по специальности 12.00.05 – трудовое право; право социального обеспечения. – 

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко. – Киев, 2016. 

Диссертация является первым в отечественной науке трудового права 

комплексным системным исследованием теоретико-правовых основ правового 

регулирования трудоустройства в Украине и за рубежом. Осуществлен 

правовой анализ трудоустройства как комплексного юридического института, 

исследованы субъектный состав, содержание отношений трудоустройства. 

Осуществлена периодизация становления и развития института 

трудоустройства, в результате чего выделены его исторические этапы. При этом 

автор отмечает, что фактически данный институт сформировался лишь в начале 

20 века, именно в этот период получают правовое регулирование базовые 

формы трудоустройства – самостоятельный поиск гражданами работы и 

посреднические функции в этом процессе государства. 

Значительное внимание в работе уделено теоретическому исследованию 

содержания и внешнего выражения категории трудоустройства. На основании 

этого автором предложена собственная классификация трудоустройства. В 

зависимости от способа юридического оформления права на труд выделено 

правовые формы трудоустройства; в зависимости от механизма, процедуры 

реализации права на труд выделены основные виды трудоустройства. 

В контексте сравнительно-правового аспекта исследования осуществлено 

изучение опыта правового регулирования в различных странах мира, 

перспективы унификации законодательства, особое внимание уделено 

государствам Европейского Союза и постсоветского пространства. Опыт 

правового регулирования проанализирован как на уровне надгосударственных 

образований, так и на уровне национального законодательства отдельных стран. 

Раскрывая вопрос современного состояния и перспектив развития 

правового регулирования трудоустройства в Украине, автор подробно 

анализирует механизм такого правового регулирования как систему различных 

юридических средств воздействия на общественные отношения с целью 

обеспечения надлежащих условий для реализации гражданами права на труд. 

Основное внимание уделено общим аспектам государственной политики 

занятости, положительному и отрицательному стимулированию работодателей 

и работников – внедрении различных стимулов, а также мер юридической 
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ответственности (наступления негативных последствий) для лиц, нарушающих 

законодательство о занятости. Выделено ряд особенностей механизма 

правового регулирования трудоустройства, при этом автор обращает внимание 

на то, что, к сожалению, большинство этих особенностей характеризует 

несовершенство отечественных нормативных актов, неспособность власти 

сформировать и реализовать эффективную политику в сфере труда и занятости. 

Автором осуществляется анализ имеющихся в законодательстве Украины 

гарантий, призванных способствовать трудоустройству граждан, при этом 

указывается на значительное их разнообразие, что дает основания провести 

классификацию по различным критериям. В качестве базовых оснований 

разделения предложено принять круг лиц и содержательное наполнение 

конкретной гарантии. 

Ключевые слова: трудоустройство, право на труд, сравнительное 

правоведение, ЕС, СНГ, механизм правового регулирования, гарантии, 

совершенствования, зарубежный опыт. 

 

ANNOTATION 

 

Grin T.G. Legal regulation of employment in Ukraine and abroad: 

comparative legal aspect. – The manuscript. 

The thesis for the degree of candidate of legal sciences, speciality 12.00.05 – 

labor law; social security law. – Taras Shevchenko National University of Kyiv of the 

Ministry of Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2016. 

The dissertation is the first in domestic science complex system research of 

labor law and legal regulation of employment in Ukraine and abroad. In the work 

legal analysis of the concept of employment was carried out, the subjects, content 

relationship with employment were investigated. The author proposed his own job 

classification, depending on how the legal registration of the work allocated to legal 

forms of employment; depending on the mechanism, the procedures for exercising the 

right to work singled main types of employment. The periods of formation and 

development of the institution of employment were distinguished, thus its historical 

stages were highlighted. 

In the context of comparative legal aspect of the research study carried 

experience of legal regulation in different countries, the prospects for unification of 

legislation, special attention is paid in this regard to States of the European Union and 

the former Soviet Union. Experience regulation is analyzed at the level of 

supranational entities and at the level of national legislation in individual countries. 

Key words: employment, the right to work, comparative law, EU, CIS, 

mechanism of legal regulation, guarantees, improvement, foreign experience. 
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