
CХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Кваліфікаційна наукова
праця на правах рукопису

ОЛІЙНИК НАТАЛЯ МАКСИМІВНА

Прим. № ____
УДК 349.2

ДИСЕРТАЦІЯ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РІВНОСТІ ПРАВ ГРОМАДЯН ПРИ ПРИЙНЯТТІ НА

РОБОТУ
12.00.05 – трудове право;

право соціального забезпечення
(081 – Право)

Подається на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук

Дисертація містить результати власних досліджень. Використання ідей,
результатів і текстів інших авторів мають посилання на відповідне джерело

____________________________
(підпис, ініціали та прізвище здобувача)

Науковий керівник
доктор юридичних наук, доцент

Івчук Юлія Юріївна

Київ – 2018



2

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

роботу – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за

спеціальністю 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення» (081 –

Право) – Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля –

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2018.

В дисертаційному дослідженні повно та комплексно досліджено питання

забезпечення рівності прав громадян при прийнятті на роботу в умовах

реалізації Україною курсу на європейську інтеграцію з метою набуття членства

в ЄС. На основі аналізу генезису та встановлення сучасного розуміння сутності

категорії рівності у правовідносинах сформовано концепцію розуміння і

втілення рівності у трудовому праві України, проаналізовано сучасний стан

правових гарантій забезпечення рівності при прийнятті на роботу з урахуванням

міжнародних стандартів у відповідній сфері та розроблено шляхи

вдосконалення забезпечення рівності при прийнятті на роботу в законодавстві

України, правозастосовної практики.

Встановлено, що сучасна концепція рівності у правовідносинах втілюється

у теорії трудового права України за допомогою виділення та поєднання

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

поєднуються для розкриття сутності кожної з наведених і формування цілісного

уявлення про категорію рівності. Рівність прав як одна з інтерпретацій

принципу рівності у теорії трудового права в контексті виділення формальної і

фактичної рівності передбачає поєднання двох положень: 1) формально всі

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

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

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

трудового права пов’язується з формальною рівністю трудових прав та
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можливостей. На відміну від загального статусу спеціальний, як і

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

обумовлені специфікою (для спеціального) чи поєднанням (для

індивідуального)  статусів і являють фактичну рівність,  забезпечену шляхом

диференціації правового регулювання та розробки і реалізації політики

позитивних дій, яка пов’язання з поняттям позитивної дискримінації і

направлена на реальне зрівняння прав і можливостей формально рівних

суб’єктів трудового права однакових статусів, які фактично мають відмінності

при реалізації трудових прав через фізіологічні, розумові, вікові та інші

особливості.

В результаті аналізу норм законодавства про працю України виділено такі

втілені інтерпретації принципу рівності як рівність перед законом та судом,

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

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

служби та служби в органах місцевого самоврядування тощо. Для

впровадження в законодавстві України запропоновані такі інтерпретації

принципу рівності як 1) рівність регулювання статусу суб’єктів трудового

права; 2) рівного захисту трудових прав та інтересів працівників і роботодавців;

3) рівність суб’єктів трудового права при виникненні трудових правовідносин.

Доведено, що втілення вказаних інтерпретацій рівності у трудових

правовідносинах передбачає 1) соціальну рівність суб’єктів трудового права,

правову рівність сторін при виникненні трудових правовідносин, 2) нерівність

сторін при регулюванні процесу праці, що проявляється у: а) господарській

владі роботодавця відносно працівника; б) правах працівника вимагати не

тільки утримання роботодавця від будь-яких дій, що порушують його права, але

й активних дій, спрямованих на реалізацію і захист цих прав. Водночас,

обґрунтовано, що сфера застосування описаної нерівності у вигляді прав

роботодавця з організації процесу праці, встановлення умов праці та вирішення
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інших питань застосування найманої праці, обмежується виключно трудовими

відносинами і не стосується інших зв’язків, які існують чи виникають поза

такими відносинами між особами, які у трудових правовідносинах є

працівником і роботодавцем.

В результаті аналізу норм законодавства про працю України, якими

забезпечується рівність при прийнятті на роботу, доведена застарілість норм

КЗпП України в наступних аспектах, що потребують вдосконалення

забезпечення принципу рівності: 1) переважання у правовому регулюванні норм

щодо врегулювання статусу працівника; 2) спрямованість норм кодифікованого

акту на захист прав працівника; 3) відсутність прямого і чіткого закріплення

принципів регулювання трудових правовідносин, в тому числі, - і принципу

рівності; 4) включення до Кодексу норм, які втілюють протекціоністську модель

гендерної рівності.

Напрямками вдосконалення законодавства України в контексті

підвищення ефективності забезпечення рівності при прийнятті на роботу

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

трудового права в нормах кодифікованого акту законодавства про працю норм

щодо врегулювання статусу працівника, захисту його трудових прав та

інтересів; 2) закріплення принципів регулювання трудових правовідносин в

якості окремої статті кодифікованого акту законодавства про працю України;  3)

впровадження субстантивної моделі гендерної рівності в трудовому праві

України на зміну протекціоністської; 4) встановлення відповідності між

конституційною гарантією права на працю та його регулюванням ст. 2 КЗпП

України при визначенні правил диференціації правового регулювання при

прийнятті на роботу за ознакою громадянства; 5) перегляду ст. 2-1 КЗпП на

предмет ознак і поняття дискримінації у змісті, а також приведення у

відповідність назви та змісту статті; 6) конкретизацію поняття «обґрунтованість

відмови при прийнятті на роботу» на рівні закону (у ст. 22 КЗпП України); 7)
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вдосконалення відповідальності за порушення принципів рівності та

недискримінації; 8) перекладення тягаря доказування з позивача на відповідача

у справах про рівність та дискримінацію, обґрунтованість відмови у прийнятті

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

письмовій формі з зазначенням причини відмови; 10) встановлення права

працівника на отримання копії документу про відмову у прийнятті на роботу і

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

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

фіксації співбесіди; 12) доповнення повноважень Держпраці України правом

«застосовувати фінансові санкції та накладати адміністративні штрафи за

порушення законодавства про працю та зайнятість населення у порядку,

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

фінансових санкцій, які буде передбачено за порушення принципу рівності та

недискримінації, додати Уповноваженого з прав людини.

Порушення принципу рівності при прийнятті на роботу запропоновано

визначити підставою для застосування фінансових санкцій шляхом доповнення

ч. 2 ст. 265 КЗпП України при одночасному вдосконаленні матеріально-

правових гарантій забезпечення рівності при прийнятті на роботу з наступних

причин 1) значущість принципів рівності та недискримінації при прийнятті на

роботу, 2) непоодинокі факти їх порушення, 3) відсутність усталеної судової

практики з вирішення відповідних питань, 4) функції відповідальності.

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

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

фактична рівність, диференціація правового регулювання, позитивні дії.
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SUMMARY

Oliynyk N.M. Ensuring equality of rights of citizens when hiring. - The

qualifying scientific work on the rights of the manuscript.

Thesis for a Candidate Degree in Law Sciences in specialty 12.00.05 “Labor

law; social security law” (081 – Law) – Volodymyr Dahl East Ukrainian National

University  –  Taras  Shevchenko  National  University  of  Kyiv  of  the  Ministry  of

Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2018.

In the dissertation research we have comprehensively studied the issues of

ensuring the equality of citizens' rights in the recruitment process during Ukraine's

implementation of the European integration course in order to become a member of

the EU. On the basis of the analysis of the genesis and the establishment of a modern

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

of understanding and realization of equality in the labor law of Ukraine was formed.

Besides, the current state of legal guarantees of ensuring the equality during

employment, taking into account international standards in the corresponding sphere

was analyzed. Also, various ways of improving the provision of equality during

employment in Ukrainian legislation and law enforcement practice have been

developed.

It is defined that the modern concept of equality in legal relationship is

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

combination of formal and actual equality. They are the categories, which are

different in content, but they are combined to reveal the essence of each of the

mentioned  ones  and  to  form a  holistic  view of  the  category  of  equality.  Equality  of

rights as one of the interpretations of the principle of equality in the theory of labor

law in the context of the allocation of formal and factual equality involves the

combination of two provisions: 1) formally all subjects of labor law are equal in

rights, 2) in fact, there are privileges, prohibitions, restrictions and other types of

manifestations of special status of subjects of labor law, which ensure the actual
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equality. The general status of the subject of labor law is connected with the formal

equality of labor rights and opportunities. In contrast to the general status, the special

one, as well as individual, already takes into account those differences in the rights

and responsibilities which are determined by the specificity (for the special) or by the

combination (for the individual) status and they represent actual equality. This

equality is secured by the differentiating of legal regulation and developing and

implementing a policy of positive action, which is connected with the concept of

positive discrimination and it is aimed on real equalizing of the rights and

opportunities of formally equal subjects of labor law with identical statuses, which in

fact have differences in the implementation of labor rights through physiological,

mental, age and other features.

As  a  result  of  the  analysis  of  the  norms  of  labor  legislation  of  Ukraine,  such

interpretations of the principle of equality as equality before the law and the court,

equality of remedies, equality of remuneration for equal work, recognition of right to

work  to  anyone,  equality  of  labor  rights,  equality  of  access  to  public  service  and

service in local self-government bodies were highlighted. For implementation in the

legislation of Ukraine, the following interpretations of the principle of equality are

proposed as: 1) equality of regulation of the status of subjects of labor law; 2) equal

protection of labor rights and interests of employees and employers; 3) equality of

subjects of labor law in case of labor relationship. It is proved that the embodiment of

these interpretations of equality in labor relations provides such things as: 1) social

equality of the subjects of labor law, legal equality of the parties in case of emergence

of labor relations, 2) inequality of the parties in the regulation of the labor process,

which is shown in: а) the economic power of the employer concerning the worker; b)

the rights of the employee to require not only the employer's retention of any actions

that violate his rights, but also active actions, which are aimed at the realization and

protection of these rights. At  the  same time,  it  is  substantiated  that  the  scope  of  the

described inequality in the form of rights of the employer on the organization of the
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labor process, the establishment of working conditions and the resolution of other

issues of hired labor is limited exclusively with labor relations. It does not relate to

other relationships which exist or arise outside of such relationships between persons

who are in an employment relationship with an employee and an employer.

As a result of the analysis of the norms of labor legislation of Ukraine, which

ensures equality in the employment process, the obsolescence of norms of the Labor

Code of Ukraine in the following aspects is proved, which require improvement of the

maintenance of the principle of equality, are proved: 1) the predominance in the legal

regulation  of  norms  regarding  the  settlement  of  the  status  of  an  employee;  2)  the

direction of the norms of the codified act to protect the rights of the employee; 3) the

absence of direct and clear consolidation of the principles of regulation of labor

relations, including - and the principle of equality; 4) the inclusion in the Code some

norms that embody the protectionist model of gender equality.

The directions of improvement of the legislation of Ukraine in the context of

increasing the efficiency of ensuring equality during the recruitment are determined

such ones: 1) elimination of the predominance in the legal regulation of the status of

subjects of labor law in the norms of the codified act of labor legislation about the

regulation of the status of employee and protection of his labor rights and interests; 2)

consolidation of the principles of regulation of labor relations as a separate article of

the codified act of labor legislation of Ukraine; 3) implementation of the substantive

model of gender equality in the labor law of Ukraine to replace the protectionist; 4)

establishing the correspondence between the constitutional guarantee of the right to

labor and its regulation of the Art. 2 of the Labor Code of Ukraine in determining the

rules  for  the  differentiation  of  legal  regulation  in  the  recruitment  on  the  basis  of

citizenship; 5) revision of the Art. 2-1 of the Labor Code for the purpose of the signs

and concepts of discrimination in the content, as well as bringing the title and content

of the article into conformity; 6) specifying of the concept of "justification of refusal

during hiring" at the level of the law (in the Article 22 of the Labor Code of Ukraine);
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7) improvement of responsibility for violation of the principles of equality and non-

discrimination; 8) the transfer of the burden of proof from the plaintiff to the

defendant in cases of equality and discrimination, the justification for refusal to hire;

9) the introduction of rules about refusal in employment in writing form with the

indication of the reason for the refusal; 10) the establishment of the right of an

employee to receive a copy of the document about refusal in employment and the

employer's obligation to keep such documents; 11) consolidation of the right of the

subjects of labor law, who wish to enter into labor relations, fixing the interview; 12)

supplementing of the powers of the State Labor Service of Ukraine with the right to

"apply financial sanctions and impose administrative fines for violating the legislation

on labor and employment of the population in accordance with the procedure

established by law"; 13) to add to the Commissioner for Human Rights to the subjects

of application of financial sanctions, which will be provided for violation of the

principle of equality and non-discrimination.

Violation of the principle of equality during employment is proposed to

determine as the basis for the application of financial sanctions by supplementing Part

2 of Art. 265 Labor Code of Ukraine while simultaneously improvement of the

material and legal guarantees of equality in employment for the following reasons as:

1) the importance of the principles of equality and non-discrimination in the

recruitment, 2) some facts of their violation, 3) the lack of established jurisprudence

to resolve relevant issues, 4) responsibilities.

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

opportunity, equality during employment, discrimination, formal equality, factual

equality, differentiation of legal regulation, positive actions.
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ВСТУП

Актуальність теми. Рівність є однією з тих фундаментальних цінностей,

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

що її проголошено правовою, соціальною, демократичною. Для реалізації

відповідних декларацій в Україні провідне значення має врахування і втілення в

національному законодавстві принципу рівності у сучасному розумінні його

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

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

поняття, як підпорядкованість працівника роботодавцю, господарська влада

роботодавця. Однак при цьому інтерпретаціями принципу рівності у трудовому

праві України є рівність трудових прав і можливостей у межах однакових

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

договору, соціальна рівність суб’єктів трудового права.

Міжнародні норми становлять основу сучасного розуміння категорії

рівності у праві і включають найбільш узагальнені положення для формування

цілісного уявлення про відповідну категорію. Норми ж законодавства України

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

предмет втілення міжнародних стандартів забезпечення рівності у царині праці

є актуальним науковим завданням.

У Кодексі законів про працю України питання принципів регулювання

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

стосуються окремих аспектів забезпечення рівності прав громадян при

прийнятті на роботу не в повній мірі втілюють конституційні гарантії права на

працю; мають суттєві недоліки щодо встановленого об’єму поняття

дискримінації, визначення обґрунтованості причин відмови у прийнятті на

роботу, порядку доведення фактів дискримінації, методики оцінки судом

наявності/відсутності фактів порушень принципів рівності та недискримінації,

регулювання відповідальності за порушення рівності при прийнятті на роботу



5

тощо. Викладене обумовлює необхідність дослідження питання повноти та

якості правового регулювання забезпечення засад рівності в законодавстві про

працю України та ставить на перший план завдання вдосконалення цього

аспекту регулювання трудових правовідносин в Україні.

В умовах реалізації Україною євроінтеграційного курсу з метою набуття

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

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

відрізняється від розуміння цієї засади відповідно іншим міжнародним нормам.

Також доцільно узагальнити практику Європейського суду з прав людини (далі

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

ратифікацію Україною Конвенції про захист прав людини і основоположних

свобод та Протоколів до неї. Варто проаналізувати практику вирішення справ

щодо забезпечення принципів недискримінації та рівності ЄСПЛ, що мають

значення для визначення сутності і змісту категорії рівності у розумінні

вказаного Суду та порядку оцінки ним доказів у справах про дотриманням

наведених принципів задля врахування відповідної практики при вирішенні

справ суддями судів загальної і конституційної юстиції в Україні.

Науково-теоретичним підґрунтям для проведення правового

дослідження проблем забезпечення рівності прав громадян при прийнятті на

роботу стали праці вітчизняних та зарубіжних вчених, серед яких К.Б. Айріян,

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

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

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

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

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

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

А.В. Панчишин, С.М. Прилипко, Н.М. Саветчук, А.В. Семенова, О.В. Стовба,
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М.С. Стойка, О.В. Тищенко, С.М. Черноус, В.І. Щербина, О.М. Ярошенко та

інші.

При дослідженні окремих аспектів означеної теми було використано

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

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

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

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

В основу дослідження гендерної рівності при прийнятті на роботу

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

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

Незважаючи на значний обсяг уже проведених досліджень, питання

забезпечення рівності прав громадян при прийнятті на роботу залишається

актуальним і надалі потребує досліджень задля вирішення нормативних і

практичних проблем впровадження відповідного принципу, вирішення проблем

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

реалізують право на працю.

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

Дисертація виконана на кафедрі правознавства Східноукраїнського

національного університету імені Володимира Даля згідно з кафедральними

темами: «Актуальні проблеми права щодо інтеграції України до міжнародних

стандартів», «Проблеми розвитку вітчизняного законодавства та імплементації

в Україні норм міжнародного та європейського права».

Дисертаційне дослідження спрямоване на виконання Стратегії сталого

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

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

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

загальних зборів Національної академії правових наук України від 3 березня

2016 року.
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Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є

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

закріплення і забезпечення у трудовому праві України при регулюванні і

охороні трудових правовідносин прийняття на роботу.

Задля досягнення означеної мети вирішенню підлягають наступні

завдання:

– охарактеризувати генезис забезпечення рівності прав громадян у

правовідносинах;

–  встановити сучасну сутність та зміст засади рівності у трудових

відносинах в Україні;

– виділити міжнародно-правові норми щодо забезпечення рівності прав

громадян у трудових відносинах;

– оцінити сучасний стан і перспективи розвитку норм національного

законодавства України з питань забезпечення рівності прав громадян у

трудових відносинах;

– виділити матеріально-правові гарантії забезпечення рівності прав

громадян при прийнятті на роботу;

– узагальнити процедурні та інституційні гарантії забезпечення рівності

прав громадян при прийнятті на роботу;

– з’ясувати правові наслідки порушення принципу рівності при

прийнятті на роботу;

– виділити зарубіжний досвід забезпечення рівності прав громадян при

прийнятті на роботу, який можливий для використання в Україні;

– визначити шляхи удосконалення законодавства України в контексті

підвищення ефективності забезпечення рівності прав громадян при прийнятті на

роботу.

Об’єктом дисертаційного дослідження є правове забезпечення трудових

відносин, які виникають при прийнятті на роботу.
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Предметом дисертаційного дослідження є забезпечення рівності прав

громадян при прийнятті на роботу.

Методи дослідження охоплюють систему філософських,

загальнонаукових та спеціально-юридичних засобів і способів пізнання, які

забезпечують об’єктивність, системність, всебічність та компаративізм

вивчення питання забезпечення рівності прав при прийнятті на роботу.

Методи історико-правового аналізу, розвитку предмета дослідження та

юридичної інтерпретації було використано для дослідження генезису

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

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

Методи спеціального юридичного аналізу та порівняння дозволили

визначити відповідність норм законодавства про працю України нормам

Конституції в аспекті забезпечення рівності прав громадян при прийнятті на

роботу, втілення міжнародних гарантій рівності трудових прав і можливостей у

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

міжнародних та європейських стандартів забезпечення рівності при

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

та ЄСПЛ у вирішенні питання наявності/відсутності дискримінації, порушення

принципу рівності (п. 3.1).

За допомогою структурно-функціонального методу, методів класифікації

та групування виділено види юридичних гарантій забезпечення рівності при

прийнятті на роботу (п.п. 2.1-2.3), види інституційних і процедурних гарантій

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

на роботу, дискримінацію (п. 2.3).

Методи синтезу та теоретичного моделювання використано у процесі

розробки шляхів удосконалення законодавства України щодо забезпечення

рівності при прийнятті на роботу (п. 3.2).
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Наукова новизна одержаних результатів дисертаційного

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

сучасного розуміння сутності категорії рівності у правовідносинах

сформовано концепцію розуміння і втілення рівності у трудовому праві

України, проаналізовано сучасний стан правових гарантій забезпечення

рівності при прийнятті на роботу з урахуванням міжнародних стандартів у

відповідній сфері та розроблено шляхи вдосконалення забезпечення рівності

при прийнятті на роботу. Наукова новизна найбільш повно розкривається у

наступних положеннях:

уперше:

– обґрунтовано, що у трудових правовідносинах сучасна концепція

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

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

виникненні трудових правовідносин, 2) набуття особами таких спеціальних

статусів, як «працівник» і «роботодавець», що пов’язується із встановленням

нерівності між ними у вигляді господарської влади роботодавця (права

роботодавця з організації процесу праці, встановлення умов праці та вирішення

інших питань застосування найманої праці);

– запропоновано розширити зміст поняття дискримінації у тлумаченні ст.

2-1 КЗпП України за рахунок включення до нього відмінностей у поводженні з

роботодавцями та їх об’єднаннями щодо їх трудових прав;

– на основі аналізу законодавства ЄС виділено європейські стандарти

забезпечення рівності при працевлаштуванні, що мають специфіку залежно

від ознаки громадянства, але при цьому не вважаються дискримінаційними;

– запропоновано порушення принципу рівності при прийнятті на роботу

визначити підставою для застосування фінансових санкцій шляхом доповнення

ч. 2 ст. 265 КЗпП України;
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– при регулюванні повноважень Держпраці України на підзаконному

рівні запропоновано чітко закріпити за відповідною службою право

«застосовувати фінансові санкції та накладати адміністративні штрафи за

порушення законодавства про працю та зайнятість населення у порядку,

встановленому законодавством»;

удосконалено:

– поняття формальної та фактичної рівності прав як однієї з

інтерпретацій принципу рівності у теорії трудового права;

– перелік інтерпретацій категорії рівності у трудовому праві України, які

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

до вже закріплених такі принципи: 1) рівності регулювання статусу суб’єктів

трудового права; 2) рівного захисту трудових прав та інтересів працівників і

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

правовідносин;

– пропозицію приведення у відповідність до норм Конституції України

норм законодавства про працю України в аспекті регулювання права на працю,

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

можливостях при одночасному зауваженні про диференціацію правового

регулювання права на працю іноземців та осіб без громадянства, громадян

України, які працюють в Україні за трудовими договорами з іноземними

роботодавцями;

дістали подальшого розвитку:

– концепція рівнозначного місця правової рівності серед інших

цінностей комплексу юридичної сили особистості, розроблена на основі Хартії

основних прав ЄС, де правова рівність закріплюється серед інших складових

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

метою збереження, розвитку та захисту кожної з виділених цінностей;
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– обґрунтування необхідності визначення у КЗпП України принципів

регулювання трудових правовідносин у якості окремої статті та втілення в

цьому кодифікованому акті в цілому принципу рівності у вигляді усунення

пріоритету регулювання статусу та переважання захисту з боку держави

трудових прав та інтересів працівників;

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

і розкриття змісту принципу рівності трудових прав і можливостей суб’єктів

трудового права, що мають однаковий правовий статус;

– позиція впровадження субстантивної моделі гендерної рівності в

трудовому праві України на зміну протекціоністської з урахуванням

необхідності втілення принципів забезпечення і недопустимості звуження

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

застосування міжнародних стандартів допустимості перегляду та скасування

норм, на основі яких здійснюється запобігання дискримінації щодо жінок після

одруження або народження дитини та гарантується їм ефективне право на

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

дискримінації щодо жінок 1979 року, яка ратифікована Україною;

– концепція оформлення відмови у прийнятті на роботу у письмовій

формі із зазначенням причини відмови.

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що

викладені у дисертації результати дослідження можуть бути використані:

– у науковій сфері – для подальшої розробки питання забезпечення

рівності у трудових правовідносинах, недопущення дискримінації,

необґрунтованої відмови у прийнятті на роботу та інших питань трудового

права;

– у навчальному процесі – для вдосконалення підручників, академічних

курсів, методичних рекомендацій тощо, а також під час викладання таких
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дисциплін, як «Трудове право України» та ін., викладачами, студентами

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

– у правозастосовній практиці – для підвищення ефективності оцінки

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

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

недискримінації;

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

нормативних, на основі яких забезпечується рівність прав при прийнятті на

роботу.

Особистий внесок здобувача. Наукові результати, положення і

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

сформульовано здобувачем особисто. Автором проведений аналіз літератури,

визначена тема і завдання дослідження, зібраний матеріал і здійснена його

обробка, самостійно сформульовані висновки і практичні рекомендації,

написані і оформлені усі розділи дисертації.

Апробація результатів дисертації. Основні положення і висновки

дисертації оприлюднено на міжнародних та всеукраїнських науково-практичних

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

березня 2016 року); «Актуальні проблеми реформування системи законодавства

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

Публікації. Основні результати дисертаційного дослідження викладено

у шести статтях, опублікованих у наукових фахових виданнях України та

наукових періодичних виданнях інших держав, та двох тезах наукових

повідомлень на науково-практичних конференціях.

Структура дисертації обумовлена метою й завданнями дослідження.

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

підрозділів, висновки та список використаних джерел, додатків. Повний обсяг
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дисертації становить 207 сторінок. Список використаних джерел складається із

184 найменувань і займає 24 сторінки.
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РОЗДІЛ 1.

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РІВНОСТІ

ПРАВ ГРОМАДЯН У ТРУДОВИХ ВІДНОСИН

1.1. Генезис забезпечення рівності прав громадян у правовідносинах

Рівність у трудових правовідносинах є однією з тих основоположних і

багатоаспектних категорій, що визначає основу цих правовідносин. У

трудовому праві багатогранність рівності проявляється не тільки у

багатоманітності інтерпретацій, а і в тому, що дана категорія використана для

позначення принципу цієї галузі права, способу правового регулювання, міри

свободи суб’єктів права та правовідносин. Це означає надзвичайну важливість

досліджуваної категорії. У всі часи і донині, визначає Н.І. Бокало, право

визначається змістом ідеї рівності, а також тією мірою свободи і

справедливості, яку вона визначає [1, с. 419]. На наш погляд,  рівність – це одна

з тих категорій, що притаманна праву на всіх етапах його становлення і

розвитку. Однак застосування цієї категорії відрізняється залежно від

історичного періоду розвитку науки; держави, що в її системі права

використано дану дефініцію. Можна підтримати думку, що історія розвитку

правовідносин – це історія поступового і закономірного розширення рівності в

суспільних відносинах [2, с. 443]. З цього приводу Н. В. Дрьоміна-Волок

зауважує, що рівність, як фундаментальна цінність, визнавалася у різні періоди

людської еволюції, однак її змістовне наповнення змінювалось відповідно до

соціальних та правових процесів. Згодом у новітньому праві прав людини

почали використовувати  термін «недискримінація», що його філософська

основа – «рівність» – визнавалась ще за часів, коли стратифікація суспільства

вважалася за явище неминуче і природне [3, с. 48]. Зміст поняття змінюється від

епохи до епохи, причому основний вектор змін, як свідчить історія, був
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пов'язаний з боротьбою широких мас за утвердження в суспільстві рівних для

всіх заходів справедливості, свободи та відповідальності [4, с. 18].

При аналізу генезису забезпечення рівності у правовідносинах слід

розуміти, що поняття «рівність» використано не тільки в праві, а широко

застосовується в різних науках, в тому числі і у точних. Існує концепція

виникнення перших наукових уявлень про рівність у вигляді математичних

формул і розрахунків. Саме математичним шляхом намагалися зрозуміти дане

поняття Сократ, Аристотель, Платон та інші вчення. Найбільш яскраво

математичне бачення рівності було описано піфагорійцями [4, с. 15]. Прийнято

вважати, що саме піфагорійці сформулювали методологічно важливе для

подальших природньо-правових уявлень твердження про те, що «справедливе

полягає в отриманні іншими рівного». А піфагорійські категорії «належної

міри» і «співрозмірності» дали початок ідеї прирівнювання, рівності, що

слугувало основою для виокремлення понять правової рівності, рівної міри

права, формальної рівності. Таким чином, поряд із поняттями справедливості та

права об’єктивно з’являється поняття рівності [5, с. 41].

В.С. Нерсесянц вказує, що рівність як зрівнювання різних об'єктів по

числовій основі шляхом абстрагування від усіх їх змістовних відмінностей

сформувалася в математиці, де складання і рішення рівнянь відіграє ключову

роль і де рівність «очищена» від якісних відмінностей, доведена до абсолютної

абстракції кількісних визначень. Підставою (і критерієм) правового

зрівнювання різних людей є свобода індивіда в суспільних відносинах, визнана і

затверджувана у формі його правоздатності і правосуб'єктності. У цьому і

полягає специфіка правової рівності і права взагалі [6, с. 18]. Правова рівність

абстрактна на відміну від числової рівності у математиці. На відміну від

математики, як пояснює Н.І. Бокало, у праві в основі ідеї рівності лежить не

абсолютна, а відносна чи формальна рівність автономних та вільних людей, що

ґрунтується на єдиних правових, моральних та інших соціальних нормах. З
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моральної точки зору формальна рівність реалізується через правило ставитись

до інших так, як би людина хотіла, щоб ставились до неї, яке має універсальний

характер і вимагає однакового ставлення до людей, незалежно від їх

особливостей…абсолютна рівність є неможливою, оскільки суперечить

природній, соціальній та духовні й сутності людини. Однак відносна

(формальна) рівність існує, і потреба в її існуванні не викликає заперечень [1, с.

419-420]. Правова рівність - це рівність вільних і рівність у свободі, загальний

масштаб і рівна міра свободи індивідів. Право говорить і діє мовою і засобами

такої рівності і завдяки цьому виступає як загальна і необхідна форма буття,

вираження і здійснення свободи в спільному житті людей. У цьому сенсі можна

сказати, що право - математика свободи [6, с. 18].

З точки зору генезису ідея правової рівності сходить поглядам первісного

суспільства, в якому функціонував принцип рівності у вигляді Lex Talionis: око

за око, зуб за зуб. Однак до цього принципу всі розуміння первісної рівності

зводити не можна, бо в додержавні періоди існування людського суспільства

рівність хоча і була примітивно-зрівняльним, але виступала організуючим

початком і в управлінні його життєдіяльністю (рівність всього дорослого

населення по відношенню до влади), і в регулюванні первісних відносин

(однакова спрямованість до всіх нормативних вимог первісного гуртожитку).

Втрата первісним суспільством саме цього початку багато в чому зумовила

перехід людства до державно-правової форми існування, яку можна розглядати

як найбільш стійкий спосіб утвердження і реалізації правової рівності. Основні

контури предметного змісту поняття «правова рівність» як суспільного ідеалу і

правого принципу організації життєдіяльності людей склалися після

розкладання первісного ладу [4, с. 18].

Важливе значення для формування розуміння поняття рівності у

правовідносинах відіграють уявлення про відповідну категорію представників

римського права в період Античності (період від найперших держав до
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створення так званих варварських королівств, які рано чи пізно перейняли

християнство) [7, с. 6]. Поняття «справедливість» і «рівність» – центральні

категорії природного права. Як відомо, зачатки уявлень про природне право

знаходять у стоїків філо софської школи, що виникла в Греції близько 300 р. до

н.е., зо- крема, Зенона (336 – 264 до н. е.), Клеанфа (331 – 232 до н. е.), Хрісіппа

(277 – 208 до н. е.), і отримала розвиток в Стародавньому Римі (Сенека, Епік-

тет, Марк Аврелій) [3, с. 51]. Аналіз інтерпретації принципу рівності в

Стародавній Греції та елліністичному світі, а також у Стародавньому Римі від

царського періоду до часу розпаду Римської імперії в епоху Великого

переселення народів і становлення варварських королівств із притаманними їм

«варварськими правдами» Г.С. Журавльовою дозволив їй дійти висновку, що «в

античний період не формується в цілісному вигляді ідея рівності. У цьому

аспекті лише римське право ставить питання про неприродність інституту

рабства, яке на цей час є своєрідним лакмусовим папірцем щодо інтерпретації

рівності. Тим більше не стоїть питання про іншу сторону рівності. Однак в

Античності стає достатнім формулювання ідеї права як рівного масштабу, що

має відповідати критеріям справедливості як доброчесності й мистецтва

розподілу тягаря відповідальності між учасниками правовідносин. У цей період

не поставлено на порядок денний питання захисту привілеїв і вольностей, що є

предметом численних дискусій та форм втілення в хартіях періоду

середньовіччя [8, с. 79-80]. Зокрема, в Античності уявлення про рівність

базувалися на двох протилежних концепціях сутності людини: одні мислителі

вважали, що людина є природною істотою, а нерівність у суспільстві походить

від природного порядку, який встановлено богами (яскравим виразником таких

поглядів були Платон та Арістотель, що обґрунтовували нерівноправність

етносів, яка випливає з соціальної нерівності людей [1, с. 421], справедливості

самої природи у пануванні сильнішого над слабшим [9, с. 240]. Н.І. Бокало

підсумовує, що нерівність супроводжувала історію соціуму, так стародавні
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суспільства будувалися на основі соціальної нерівності, яка базувалася на

уявленнях про світобудову, в якій боги встановили певний порядок суспільного

життя, відмінний від природного порядку [1, с. 421].

Інші мислителі, погляди яких не були поширеними в античній Греції,

відстоювали рівність людей (зокрема софіст Антифонт говорив про природну

рівність людей, про те, що потреби людей від природи однакові, всі дихають

ротом і їдять за допомогою рук) [1, с. 421]. Софістика яскраво

продемонструвала можливості політико-інструментального використання тієї

чи іншої наукової методології. А саме: умоглядно-метафізичне осмислення

походження соціонормативних «установлень» – політико-юридичних норм та

інституцій – дозволили обґрунтувати демократичні ідеї про загальну правову

рівність та «суспільний договір»; емпірико-біологічні ж підходи до вивчення

сфери «природного» призводили до того, що в ідеї справедливості не вбачалось

іншого ціннісного змісту, окрім «права сильного на нерівність» [9, с. 239].

Г.С. Журавльова вказує, що у період Середньовіччя та Ренесансу закладено

базові засади розуміння принципу рівності. Незважаючи на станову

диференціацію закріплення прав і свобод у правових актах, набуває розвитку

ідея рівності, як рівності перед законом. Правові акти Середньовіччя закріпили

права людини відповідно до існуючих привілеі в різних соціальних прошарків

[10, с. 50, 52]. З періоду Середньовіччя неможна оминути увагою такий акт як

«Руська правда», в якому законодавчо закріплено правову нерівність між

учасниками трудових відносин. Все населення Київської Русі було поділено на

три категорії: вільні, невільні (челядь, холопи) та напіввільні люди (закупи) [11,

с. 36-37]. Холопи були залежними від вільних людей, що включало ряд

трудових обов’язків і породжувало нерівність суб’єктів трудових

правовідносин. Челядників (холопів) продавали як товар (ст. 22 Руської правди

[12]). Як вказує В.С. Нерсесянц правова рівність - це рівність вільних і

незалежних один від одного суб'єктів права за загальним для всіх масштабом,
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єдиною нормі, рівною мірою. Там же, де люди діляться на вільних і невільних,

останні відносяться не до суб'єктів, а до об'єктів права і на них принцип

правової рівності не поширюється [13, с. 3-15]. Характеризуючи історію

становлення та забезпечення правової рівності працівників в Україні А.О.

Коренев виділяє перший історичний етап формування та нормативного

забезпечення відносин у сфері найманої праці, що бере свій початок від часів

Руської правди Ярослава Мудрого і завершується відміною кріпосного права на

території Російської імперії (1861 р.). Цей час в історії трудового права

характеризується антидискримінаційним відношенням до працівника та повним

домінуванням влади «роботодавця», вказує науковець [14, с. 305].

Щодо світового досвіду, то серед актів Середньовіччя неможна оминути

увагою Велику хартію вольностей 1215 року, в якій здійснюється регулювання

рівності у статті 39. Не зважаючи на диференційований підхід у застосуванні

норм Великої хартії вольностей 1215 року, цей акт вважається одним з найбільш

значимих для виділення цінностей природніх прав людини, демократії,

верховенства права і свободи. Велика хартія вольностей, за визначенням

В.О. Качур, «стала першою правовою пам’яткою, яка уособила в собі такі

фундаментальні правові цінності європейської правової культури, як принципи

конституціоналізму, верховенства права, організації та побудови державного

апарату на засадах законності, професіоналізму, зародження правової держави

та представницької демократії, принципу розподілу влад, передбачила низку

процесуальних гарантій та стала першим документом середньовічної Європи,

яка закріпила права людини. І якщо на початку XIII ст. Велика хартія

вольностей мала лише форму королівського пожалування, то напередодні та під

час англійської революції XVII ст. окремі її статті були використанні у боротьбі

проти королівського свавілля і тиранії й отримали розвиток у таких

конституційних актах, як Habeas Corpus Act 1679 р. та Біль про права 1689 р.

Крім того, Велика хартія вольностей 1215 р. вплинула на державно-правовий
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розвиток інших європейських держав та колишніх північноамериканських

колоній самої Англії» [15, с. 31]. В.С. Макарчук вважає, що «ідеї, закладені у

великій хартії вольностей 1215 р., лежать поза простором (європейським, вони

актуальні для усього світу) та поза конкретно-історичним (ХІІІ ст.) часом,

залишаючись актуальними по сьогодні» [16, с. 261].

Ст. 39 Великої хартії вольностей 1215 року закладає базову основу

інтерпретації правової рівності [17, с. 26] у вигляді: «жодну вільну людину не

може бути схоплено, ув’язнено, позбавлено власності чи вольностей, оголошено

злочинцем, піддано вигнанню чи в будь-який інший спосіб позбавлено

юридичних прав, а також жодне рішення не буде винесено стосовно неї, ні

жодне - стосовно засудження її, інакше ніж на підставі правомірного судового

рішення рівних їй перів або на підставі закону, що діє в країні» [18, с. 227].

Отже, ст. 39 Великої хартії вольностей 1215 року має провідне значення для

формування категорії правової рівності, не зважаючи на виокремлення верств

населення, що є суб’єктами рівності, і зв’язок рівності з вільністю людини у той

період застосування норм Хартії.

Отже, як констатує М.Антонович, природне право в греко-римський та

середньовічний періоди включало в основному обов'язки, а не права людини і

виключало центральну ідею прав людини - ідею свободи й рівності. Перехід від

природного права як обов'язків до природного права як прав відбувся в період

від XIII ст. аж до Вестфальського миру 1648 р. Велика хартія вольностей

(1215р.), вчення Хоми Аквінського (1224/25— 1274 pp.) й Гуго Іронія (1583-

1645 pp.) є віхами такого переходу [19, с. 10]. Епоха, що увійшла в історію під

назвою Відродження (Ренесансу) (період XIV – XVI століть) іменують також

Епохою Гуманізму, а мислителів того часу називають гуманістами. Ренесансний

гуманізм спричинив справжній переворот в європейському світогляді, поглибив

поняття прав особистості і рівності громадян перед законом. Проте в той же час,

коли у Німеччині Томас Мюнцер (1493–1525) проповідував всезагальну



21

рівність, в Англії Томас Мор (1478 –1535) писав свій пройнятий ідеєю майнової

рівності твір «Утопія» (1516), а в Iталії Томмазо Кампанелла (1568 – 1639) –

«Місто сонця» (1602), коли англійські левеллери (англ. levellers – «зрівнювачі»)

збирали під свої гасла радикальних прибічників встановлення рівності людей,

поза європейським континентом відбувалися інші події, що грубо порушували

ідеї справедливості, рівності, гуманізму. Саме в цей період формувався новий

соціальний монстр – нова форма рабства, поєднана з расизмом [3, с. 55-56].

Щодо подальшого розвитку ідеї рівності, то провідне значення має

формування вчення про права і свободи як природний стан людини. Концепція

розроблялися ще філософами стародавнього світу, але конституційно-правові

теорії прав і свобод почали розвиватися з XVII–XVIII cт. Зокрема, з

антифеодальних революцій XVII–XVIII ст. (1688 р. – в Англії, 1789 р. – у

Франції) і становленням демократичної держави, яка відмовилася від

абсолютизму і проголосила свободу особистості [20, с. 92]. Це так званий Новий

час у Європі, що  був епохою буржуазних революцій і наступного розвитку

капіталізму на основі промислових та політичних перетворень. Початок Нового

часу пов’язаний із формуванням ідеології Просвітництва, яке інтелектуально

підготувало буржуазні революції. Ідеологія засновувалася на переконанні у

здатності людського розуму пізнати діючі у світі закони і змінити всю систему

суспільних відносин. Філософсько-правова думка починає приділяти велику

увагу проблемі індивіда як громадянина і характеру його взаємовідносин з

державою. Мислителі Просвітництва проголосили гасло справедливого

суспільства «свобода, рівність, братерство». Аналізуючи розвиток ідеї правової

рівності в епоху буржуазних революцій, слід зауважити, що рівність почали

розуміти насамперед як рівність можливостей (формальну рівність), тобто як

ідею, згідно з якою кожній людині мають бути гарантовані однакові можливості

досягти успіхів у житті [1, с. 422].
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Для даного дослідження важливе те, що на цьому етапі конституції та інші

правові акти закріпили рівність перед законом. Концепція прав і свобод була

розроблена у працях великих філософів Джона Локка (Велика Британія), Томаса

Джефферсона і Томаса Пейна (США), Вольтера, Дені Дідро, Жака Руссо

(Франція) та ін. [20, с. 92]. XVIII століття, особливо його друга половина,

вважають А.М. Колодій та А.Ю. Олійник характеризувалося прогресивними

ідеями та нормативним їх закріпленням не тільки в Європі, а й на атлантичному

узбережжі Америки, де йшла визвольна війна американського. В результаті війни

у 1775—1783 pp. утворилась незалежна держава Сполучені Штати Америки. На

формування політичної і правової думки в колоніях великий вплив мали політичні

та правові ідеї мислителів Європи періоду буржуазних революцій. Їх ідеї та ідеї

американських мислителів було закріплено в «Декларації незалежності

Сполучених Штатів Америки» та «Білі про права». Декларація незалежності

США закріпила основні положення, які відображали ідеї природного права, що

їх обстоювали американські революціонери-демократи Томас Пейн (1737-1809) і

Томас Джефферсон (1743-1726). До таких ідей належить і ідея рівності [21,

с. 47].

Водночас, не можна не зауважити, що рабство та работоргівля процвітали в

славетну епоху Просвітництва, разом зі становленням теорії про природні права

людини (невідчужувані права, що повинні справедливо відображатись у

позитивному праві), яку розви- вали Дж. Локк, Б. Спіноза, Ж.-Ж. Руссо, Ш.

Монтеск’є, Т. Джефферсон, I. Кант, Дж.-Ст. Мілль, I. Бентам та ін. Наприклад, у

США расова дискримінація отримувала законодавче підтвердження: «Чорні

кодекси» (англ. Black Codes) – дискримінаційні законодавчі акти, прийняті у

ряді південних штатів США для збереження нерівноправ’я чорношкірих

американців. Прийнята в 1787 р. Конституція підтверджувала позиції рабства в

Сполучених Штатах Америки. Таким чином, декларована рівність не

відповідала реаліям расової нерівності, і це мало певні історичні та
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психосоціальні підвалини. У 70-х роках XIX століття у ряді штатів Чорні

кодекси були формально скасовані, проте положення, аналогічні тим, які в них

містилися, були включені в інші закони. Тільки у березні 1807 р. президент

США Т. Джефферсон підписав закон, що відмінив работоргівлю [3, с. 57-59].

Як підсумовує О.Васильченко, ідея рівності характерна для всіх часів

розвитку людства. Протягом сотень років вона була предметом розгляду

багатьох видатних філософів та політичних діячів і розвивалася як частина

світогляду й правової ідеології в цілому. У різні історичні періоди рівність

розглядалась та отримувала свою правову оцінку по-різному. Зароджена ще в

античному світі, ідея рівності пройшла тисячолітню еволюцію свого розвитку

від диференційованого підходу її розуміння з урахуванням різноманітних

стратифікаційних ознак (рабство, кріпосництво, стать, релігійні переконання,

соціальне походження, майновий стан тощо) до ідеї загальної рівності, яка із

часом отримувала все більше визнання, що знаходило своє закріплення як у

нормотворчості, так і в правосвідомості [22, с. 34].

Щодо вітчизняного трудового права і розвитку рівності серед його

категорій, то українські мислителі XVI–XVII ст. виступали передусім за

подолання соціальної нерівності, оскільки природна та культурна нерівність

пов’язані більшою мірою із особистими, суб’єктивними якостями людини, тоді

як соціальна нерівність виникає та розвивається із зародженням цивілізації і

проявляється у різних сферах суспільного життя [23, с. 259]. А з відміною

кріпосного права, вважає А.О. Коренев, починається другий етап розвитку

правової рівності працівників в Україні (працівники в більшості випадків

працюють на підставі договорів найму та відповідно отримують мінімальні

гарантії та захист від роботодавців), що закінчується приходом радянської

влади [14, с. 305]. Зокрема, осінь 1918 р. принесла завершення Першої світової

війни, проте не змогла зняти всієї сили соціальної напруги, в якій перебував

світ, і особливо Європа. Соціально-економічна криза, яка виникла в ході війни,
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по її закінченні вибухнула революційними потрясіннями, що охопили

європейський континент. Різка зміна балансу політичних і військових сил у

Європі одразу ж позначилась на ситуації в Україні. Гетьманський режим,

опорою якого була німецька та австро-угорська військова присутність в Україні,

після поразки країн Четверного союзу у світовій війні втратив життєздатність.

Слабкість режиму дозволила опозиційним українським силам підняти

антигетьманське повстання. В другій половині листопада - на початку грудня

1918 р. були зроблені перші кроки до будівництва нових державних структур та

адміністративно-управлінського апарату. Центральне місце в новій системі

української влади посіла Директорія, яка стала титульною інституцією

відновленої Української Народної Республіки [24, с. 5].

У політико-правових актах Української Народної Республіки - незалежної

Української держави, що була проголошена у листопаді 1917 р., - містяться

перші відомості про загальні принципи «соціально-трудової рівності та її

захисту» [14, с. 303]. Прообразом українського кодексу законів про працю став

Закон про восьмигодинний робочий день від 25 січня 1918 року [11, с. 237], що

окрім зазначеного в назві питання регулював працю жінок, неповнолітніх,

понад урочну роботу та на шкідливих виробництвах. За визначенням А.О.

Коренева 1917-1946 рр. – це третій етап в історії розвитку правової рівності

працівників в Україні характеризується колективізацією, новою економічною

політикою та високим ступенем трудової дисципліни. Відзначається

прийняттям великої кількості нормативно-правових актів, спрямованих на

регулювання робочого часу, праці дітей та жінок, соціального захисту

працюючого населення. Але ускладняється початком Другої Світової війни та

необхідністю пристосування до вимог часу [14, с. 306]. Водночас, події Другої

Світової війни виводять на перший план питання правової рівності. Друга

половина XX ст., вказує М.М. Мацькевич,  характеризується послідовним

розширенням переліку прав і свобод людини та громадянина, що було
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зумовлене наміром запобігти масовому зловживанню правами людини, які

виникали у Третьому Рейху. Було визнано, що права людини необхідно

закріпити не тільки на індивідуальному рівні, а й на колективному, що

дозволить вирішувати глобальні проблеми – захист миру, навколишнього

середовища, права на розвиток і самовизначення народу чи нації тощо.

Заснування Ради Європи та розроблення Європейської конвенції про захист

прав людини і основних свобод стали наслідком прийняття Загальної декларації

прав людини ООН [25, с. 59].

Простеження історичного розвитку нормативної бази, що захищає

працівника від обмеження применшення його права на працю у зв’язку з його

приналежністю до певної раси, релігії, у зв’язку з його переконаннями тощо

А.О. Кореневим, дозволяє йому стверджувати, що подібні пункти та статті

з’являються в міжнародному законодавстві тільки ближче до середини XX

століття. Це пов’язано з тим, що до XX століття й мови про дискримінацію в

законодавстві йти не могло, тому що в роботодавця було абсолютне, нічим не

обмежене, право вибору працівникакти. Отже, підсумовує науковець,

становлення і розвиток правового забезпечення рівності прав працівників в

Україні (як незалежній, так і за часів СРСР) нерозривно пов’язані зі

встановленням та проголошенням саме міжнародних стандартів у сфері праці

[14, с. 301-302], являючи собою різні інтерпретації рівності всіх людей, що

закріплена в Загальній декларації прав людини, прийнятій і проголошеній

резолюцією 217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року [26]

у вигляді рівних та невід'ємних прав членів людської сім'ї, рівноправності

чоловіків і жінок (преамбула), народження всіх людей вільними і рівними у

своїй гідності та правах (ст. 1), рівності перед законом і рівності захист (ст. 7),

повної рівності при розгляді справ прилюдно і з додержанням усіх вимог

справедливості незалежним і безстороннім судом (ст. 10), рівного доступу до

державної служби (ст. 21) тощо. Україна як країна-засновниця Організації
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Об’єднаних Націй, однією з перших взяла на себе зобов’язання з дотримання

загальновизнаних норм і принципів міжнародного права, вказує А.О. Коренев.

Не стають виключенням при цьому й принципи міжнародного трудового права,

на яких продовжують будуватись міжнародні трудові стандарти, одним із

завдань котрих є встановлення рівності прав працівників [14, с. 301].

Окрім Загальної декларації прав людини 1948 року визначними віхами на

історичному шляху становлення рівності є, зокрема, Декларація прав людини і

громадянина 1789 р., Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні

права 1966 р., Міжнародний пакт про громадянські та політичні права 1966 р. та

інші міжнародно-правові документи, присвячені правам людини. Новітня

концепція прав людини та громадянина, враховуючи всі її модифікації й

особливості, зумовлені сучасним рівнем і характером світової цивілізації,

спирається на багатий досвід людства у сфері правових форм організації

суспільного життя людей, юридичних засобів регуляції їх поведінки, місця, ролі

та значення в навколишньому світі [25, с. 59]. Сучасне розуміння ідеї рівності

ґрунтується на ідеї природного права, тлумачення якої істотно відрізняється від

розуміння епохи антифеодальних революцій, поглядів на людину як носія

природних прав. Так, на противагу доктринам минулого, філософія права XX

століття розглядає людину не як відособленого індивіда, а як учасника

різноманітних суспільних зв’язків. Абсолютним природним правом

оголошується начало справедливості, «природним правом зі змінним змістом»,

яке включає моральні й духовні цінності конкретного суспільства чи народу. Це

начало почало сприйматися як вимога справедливості й відповідного

застосування права до цінностей існуючого суспільства [1, с. 424]. В.М. Лазарев

та В.Г. Федорова стверджують, що правова рівність - це не просто юридично

формальна міра єдиного і загального для всіх, щось абстрактне і абстрактне, а

зведена в закон і виражена в правове становище суб'єктів права, загальна для
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всіх міра історично допустимих і завойованих людством справедливості,

свободи і відповідальності1 [4, с. 15].

Зауважимо, що встановлення зв’язку категорій справедливості і рівності є

складовою європейської правової традиції, починаючи ще з античних часів [27,

с. 71]. На сьогодні, вважає М.С. Стойка, для українського суспільства

справедливість означає встановлення відповідності між цінностями

європейських соціальних стандартів та критичне переосмислення певних

здобутків власного соціалістичного досвіду у вирішенні соціальних проблем,

соціального захисту населення. Це означає, що сучасне українське суспільство

повинно мати свою програму розв’язання соціальних проблем, у якій принципи

рівності, справедливості посядуть гідне людини місце. Особливо важливо

переосмислити процедури, пов’язані з розподілом матеріальних і духовних

цінностей, критерії розподілу, міру втручання держави у розподільчі процеси.

Практика свідчить, що у державі з ринковою економікою не можна зводити

зміст соціальної справедливості ні до лібертаристської концепції справедливості

(пріоритет ринкової стихії, ні до радянського соціалістичного розподільника,

що ґрунтується на принципах адміністративно-командної зрівнялівки) [28, с.

420].

Враховуючи вищевикладене, доходимо висновку, що рівність є однією з

тих категорій теорії держави та права, що використовується для регулювання

правових відносин, починаючи з часів Античності. Однак, розуміння і

застосування відповідного поняття змінюється залежно від етапу розвитку

держави та права. Стародавні часи пов’язуються з нерівністю суб’єктів права.

Хоча не виключається застосування поняття рівності суб’єктів права в рамках

1 поняття «правова рівність» знімає в собі і інші нормативно-цінності
регулятори. Однак, всі ці регулятори навіть важко перерахувати. Вирішальну
роль у розумінні соціально-філосовських основ і специфіки формування
правової рівності відіграють саме справедливість, свобода і відповідальність.
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певних груп (станів, класів тощо). Однак, подальший розвиток і еволюція змісту

категорії рівності у правовідносинах приводить до застосування відповідного

поняття у тому розумінні, що всі люди визнаються рівними у своїх

можливостях, рівними перед законом і судом. Це сучасне розуміння рівності у

правовідносинах нормативно закріплено у національних та міжнародних

нормах.

1.2. Сучасна сутність та зміст засади рівності у трудових відносинах в

Україні

Аналіз генезису забезпечення рівності у правовідносинах довів, що зміст і

обсяги, а також сфера застосування відповідної категорії, постійно змінювалися.

А тому дане дослідження не буде повним, якщо не з’ясувати сучасну сутність та

зміст засади рівності прав громадян. При цьому з акцентом на розумінні

рівності у трудових відносинах.

Як ми зазначали, поняття рівності використовується не тільки в праві. При

цьому не можна заперечувати, що в юридичній науці і практиці широко

використовується і різноманітно трактується як сам термін «рівність у праві»,

так і його зміст. Наприклад, в правознавстві говорять про «правову рівність»,

«юридичну рівність», «фактичну правову рівність», «принцип правової

рівності», «рівність прав і обов'язків», «рівність правових статусів», «рівність

злочину і покарання» і т. п. У правотворчій і правозастосовній практиці ці

поняття конкретизуються і виражаються в таких формах, як «рівні обов'язки»,

«рівні перед законом», «рівність прав і свобод», «рівні можливості», «рівний

доступ», «нарівні» та ін. В.М. Лазареву та В.Г. Федорову видається, що

правильне використання вищенаведених термінів і понять повинно базуватися

на певній сумі теоретичних знань про категорію «рівність» [4, с. 16-17].

Загалом, вимога рівності має багатоплановий універсальний зміст, який
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проявляється у наступному: рівність є елементом правового статусу людини і

громадянина; принципом правової держави; політико-правовою основою

громадянського суспільства та особливою формою юридичної рівноваги на

підставі досягнення балансу інтересів людей і груп населення, політичної еліти,

бізнесу тощо [29, с. 115].

Аналізуючи категорію рівності В.С. Нерсесянц визначає, що «поняття

«рівність» являє собою певну абстракцію, тобто є результатом свідомого

(розумового) абстрагування від тих відмінностей, які притаманні порівнюваним

об'єктам. Врівноваження припускає відмінність зрівнюваних об'єктів і разом з

тим неістотність цих відмінностей (тобто можливість і необхідність

абстрагуватися від таких розходжень) з точки зору відповідної підстави

(критерію) зрівнювання. Так, зрівнювання різних об'єктів по числовій основі

(для визначення рахунку, ваги і т. д.) передбачає абстрагування від усіх їх

змістовних відмінностей (індивідуальних, видових, родових) [6, с. 18].

Науковець вказує, що у соціальній сфері рівність - це завжди правова рівність,

формально-правова міра рівності [13, с. 3-15].

На сьогодні в теорії держави та права України для інтерпретації засади

рівності виходять з того, що рівність людини як складова сучасної концепції

прав людини випливає з гідності людини — вродженої властивості людини,

однаково притаманної усім людям, тобто її цінності як такої, незалежно від

будь-яких біологічних чи соціальних властивостей [30, с. 314]. Це є єдиним у

трактуванні поняття. Однак, з приводу сутності і змісту рівності існує безліч

непорозумінь, помилкових і хибних уявлень, доходить висновку В.С.

Нерсесянц. Він акцентує увагу, що «нерідко в минулому і тепер правова

рівність змішується з егалітарістскими (зрівнювальними) вимогами і т.ін.; або,

навпаки, їй протиставляють так звану «фактичну рівність». Подібна плутанина

завжди носить правоотріцательний, антиправовий характер [13, с. 3-15]. В

наведеному зустрічаємо поняття фактичної рівності, якій в теорії права часто
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протиставляється формальна рівність. Однак, В.С. Нерсесянц наголошує на

помилковості протиставляння таких категорій як формальна і фактична

рівність. Науковець обґрунтовує, що «фактична рівність» - це змішання понять

«фактичне» і «нефактичне» (формальне) і протиріччя в понятті «рівність».

«Рівність», «рівна міра» мають сенс (як поняття, як засіб регуляції і т.ін.) лише в

контексті розрізнення «фактичного» і «формального» і лише як щось

«формальне», відокремлене (абстраговане) від «фактичного» - подібно до того,

як слова відокремлені від речей, що їх позначають, цифри і рахунок - від

предметів, ваги - від зважуваної маси і т. ін. Завдяки формальності

(абстрагування від «фактичного») рівність може стати і стає загальною формою

і рівною мірою регуляції «фактичного», формальним і формалізованими

«мовою», «рахунком», «вагами», вимірником «неформальної» (тобто

«фактичної») дійсності [13, с. 3-15].

Отже, підтримуємо позицію відокремлення понять фактична та формальна

рівність, але не шляхом їх протиставляння, а через усвідомлення зв’язку

категорій у розбіжності за змістом, але єдності для розкриття кожної з

наведених [31, с. 30]. Означений зв’язок проявляється і при регулюванні

рівності в джерелах права, в тому числі у трудового. Наприклад, у Протоколі №

12 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод [32]

визначено домовленість Держав-членів Ради Європи заборони ти

дискримінацію, беручи до уваги основоположний принцип, відповідно до якого

всі особи є рівними перед законом і мають право на рівний захист за законом.

При цьому окремо зауважено, що учасники протоколу мають намір вжити

заходів для сприяння  рівності всіх осіб шляхом колективного застосування

загальної заборони дискримінації. Однак, це не стоїть на заваді  Державам-

учасницям  уживати заходів для сприяння повній та реальній рівності, якщо ці

заходи є об'єктивно й обґрунтовано виправданими. Аналіз Протоколу № 12 дає

підстави виділити повну та реальну рівність як інструмент для забезпечення
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відсутності дискримінацї за будь-якою ознакою, яку можна розуміти

формальною рівністю [33, с65. ] .

Якщо докладніше про сутність та поєднання понять формальна і фактична

рівність, то формальною у праві визначається рівність, що передбачає

здійснення діючого права без винятків для будь-кого, незважаючи на

особистість: в результаті нормування прав кожен наділений однаковою мірою

правами та обов’язками і, навпаки, будь-якій державній владі забороняється

використовувати діюче право в інтересах або на шкоду окремій особистості [34,

с. 214-215]. Вимога формальної рівності можливостей реалізується у праві за

допомогою чотирьох пов’язаних між собою загальних принципів: (1.1)

принципу рівності перед законом, (1.2) принципу рівності перед судом, (1.3)

принципу рівності прав і свобод людини і громадянина і (1.4) принципу рівності

обов’язків людини і громадянина [35, с. 33].

Принцип формальної рівності являє собою єдність трьох сутнісних

властивостей (характеристик) права - загальної рівної міри регуляції, свободи і

справедливості [13, с. 3-15]. Як вказує С.О. Сунєгін принцип рівності  який,

закріплюючись та формалізуючись у правових нормах, стає необхідним

способом соціального буття свободи, тісно пов’язаний з принципом

справедливості та свободи [36, с. 276]. Цю триєдність сутнісних властивостей

права (три компонента принципу формальної рівності) можна охарактеризувати

як тримодусу єдиної субстанції, три взаємопов'язаних значення одного сенсу:

одне без іншого (одна властивість без інших властивостей) неможливе.

Властива праву загальна рівна міра - це саме рівна міра свободи і

справедливості, а свобода і справедливість неможливі поза і без рівності

(загально рівної міри). Рівність (рівна міра), свобода і справедливість - сутнісні

властивості права як особливої форми фактичних відносин. Вони, як і право в

цілому, за визначенням носять формальний характер. Фактичне ж не володіє

якістю загальності (загальної форми): будь-яке фактичне - завжди лише
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часткове, не загальне. Правова рівність являє собою абстракцію, тобто є

результатом свідомого (розумового) абстрагування від фактичних відмінностей,

властивих порівнюваним суб'єктам правової форми спілкування. Таке зрівняння

передбачає наявність фактичних відмінностей і в той же час їх незначимість з

точки зору критерію (підстави) зрівнювання, а саме - свобода індивіда в

суспільних відносинах, яка визнається, виражається і затверджується у формі

його правосуб’єктності і правоздатності [13, с. 3-15].

В той же час слід зауважити, що  буржуазні революції не принесли

більшості громадян реальної свободи, а лише теоретичну рівність, тобто

формальну правову рівність [37, с. 119]. В попередньому підрозділі ми вже

з’ясували, що історичний розвиток прав і свобод у людських відносинах являє

собою прогрес рівності людей як формально (юридично) вільних особистостей.

Через механізм права - формальної (правової) рівності - ідея рівності людей

поступово перетворюється в принцип рівності прав і свобод людини і

громадянина. Уперше він отримав своє законодавче визнання у XVIII ст., і в

подальшому історична еволюція змісту, об’єму, сфери дії принципу формальної

рівності не спростовує, а, навпаки, підсилює значення цього принципу як певної

відмінності права і його співвідношенні з іншими видами соціальної регуляції

(моральною, релігійною тощо) [22, с. 38]. Від так, формальна правова рівність

на сьогодні не розглядається без рівності фактичної (реальної), що у своєму

діалектичному поєднанні складають сучасну інтерпретацією ідеї рівності [38, с.

8]. Саме це поєднання дозволяє забезпечити у праві чесну (справедливу)

рівність можливостей як провідну сучасну інтерпретацію ідеї рівності [39, с. 6],

про що стверджує С.П. Погребняк, здійснивши ґрунтовне дослідження

основоположних принципів права [40].

Ідея фактичної рівності можливостей, за його визначенням, реалізується в

праві за допомогою двох основних принципів: 1) принципу диференціації

правового регулювання; 2) принципу позитивної дискримінації. Принцип
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диференціації як складова фактичної (реальної) рівності можливостей виходить

із визнання того факту, що право повинне враховувати відмінності між людьми

[35, с. 34]. Відсутність диференціації призводить до непрямого порушення

рівності, яке в цих випадках полягає насамперед не в формулюванні норми

(вона зовнішньо є однаковою для всіх), а в її фактичній дії (практика

застосування норми є суттєво неоднаковою для різних категорій осіб, що

призводить до дискримінації) [38, с. 17-18]. Щодо забезпечення фактичної

(реальної) рівності можливостей шляхом позитивної дискримінації, або

політики позитивних дій, то держава може вдаватися для цього до юридичної

розбіжності в підходах, яка реалізується як тимчасовий захід з метою створення

сприятливих умов для певної категорії осіб на шкоду іншій категорії і таким

чином компенсує існуючу між ними фактичну нерівність. Вважається, що

правильно спроектовані програми позитивної дискримінації не суперечать

вимогам рівності і недискримінації. Ідея позитивної дискримінації знайшла своє

втілення в Україні лише на рівні поточного законодавства [35, с. 35]. Позитивна

дискримінація, стверджує С. Погребняк, дозволяє перейти від рівності в праві

(як вимоги юридичної недискримінації) до рівності через право (фактичної

рівності) [41, с. 18].

Продовжуючи з’ясування сутності та змісту засади рівності прав громадян

у трудових правовідносинах, зробимо зауваження, що розкриття змісту правової

рівності залежить від сфери застосування: рівність перед законом, рівність у

правах тощо. Наприклад, як вказує К.Б. Айріян, фундаментальними ознаками

принципу конституційної рівності громадян є соціальна рівність громадян,

рівність громадянина перед законом, рівноправність [30, с. 315]. На прикладі

засади рівності прав, ми з’ясуємо зміст та здійснимо розкриття відмінностей і

зав’язків категорій формальна і фактична рівність з подальшою конкретизацією

стосовно суб’єктів трудового права.
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На думку О.П. Васильченко, категорії «рівноправ’я» і «рівність прав і

свобод людини і громадянина» позначають явища, що є складовими частинами

правової рівності. Якщо ж говорити про їхнє співвідношення, то, виходячи з

наведених вище визначень, можна зробити висновок про те, що рівність прав і

свобод людини і громадянина ніби відображає динамічний початок правової

рівності, адже має на увазі гарантовану державою рівність правових

можливостей. Це означає, що реалізація рівноправності учасників суспільних

відносин найчастіше неможлива без створення дійсно рівних можливостей для

реалізації прав і обов’язків. За визначенням О.П Васильченко, таке створення

являє собою систему організаційних засобів, що є необхідними для реалізації

прав і обов’язків учасників суспільних відносин (наприклад, створення системи

правоохоронних органів, системи суспільного контролю, інформаційних

ресурсів, тощо) [42, с. 16].

Рівноправність, вважає К. Б. Айріян, - це однаковість, тобто рівність прав і

людини і громадянина, і Президента України, і народного депутата України [30,

с. 315]. Аналізуючи дане твердження зауважимо на неточність поставлення в

однин категоріально-понятійний ряд таких понять як людина і громадянин та

Президент і народний депутат. В даному випадку більш точно вести мову про

види статусів суб’єктів права, як і нашаровуються  при застосуванні відповідної

теорії до конкретного суб’єкта. Цілком зрозуміло, що Президент України та

народний депутат є і людиною, і громадянином України. Але, наш погляд, у

вищенаведеному трактуванні поняття рівноправ’я малася на увазі формальна

рівність всіх суб’єктів права, не залежно від кількості статусів, які такі суб’єкти

мають у зв’язку з видом трудової діяльності, обійманою посадою, сімейним

станом тощо.

Продовжуючи означену думку, доходимо висновку, що виділяючи

рівноправність як окрему засаду трудового права слід виходити з того, що всі

інтерпретації засади рівності передбачають виокремлення формальної і
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фактичної рівності і при цьому пов’язані між собою, не залежно від сфери

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

перед законом, рівність правосуб’єктності тощо ).

Наприклад, фактична і формальна рівність у правах (формальне та

фактичне рівноправ’я) проявляється у рівності обсягу прав у межах одного

статусу при існуванні різних їх видів. З теорії держави та права відомо, що

статус суб’єкту права може бути загальним, спеціальним, галузевим та

індивідуальним [43, с. 97].

І, як правило, загальний статус суб’єкта права пов’язується з формальною

рівністю. На відміну від загального статусу спеціальний, як і індивідуальний,

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

(для спеціального) чи поєднанням (для індивідуального) статусів. В контексті

наведеного вище прикладу це означає, що Президент України і народний

депутат України повинні мати привілеї та спеціальні можливості для здійснення

своїх повноважень, які на них покладені Конституцією та законами України, але

це не вказує на те, що пересічний громадянин може бути позбавлений

можливості повною мірою реалізовувати свої конституційні права [30, с. 315].

Перенесемо викладене щодо сучасної сутності і змісту засади рівності до

сфери трудового права, дослідивши концепцію на прикладі рівності при

прийомі на роботу. Всі люди наділені правом на працю і для цього – рівними

можливостями. Аналізуючи поняття рівноправ’я працівників А.О. Коренєв

розяснює, що рівність прав працівників означає рівну значимість кожного

громадянина як суб’єкта трудового права незалежно від статі, раси,

національності, мови, походження, майнового та посадового положення, місця

проживання, відношення до релігії, переконань, приналежності до суспільних

об’єднань і інших обставин, а також установлення всіма джерелами трудового

права рівного обсягу прав для працівників, що перебувають в однаковому пра-

вовому становищі [14, с. 302].
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Однак, коли мова іде про працевлаштування на посади державної служби,

політичні посади, посади органів місцевого самоврядування, чи таких категорій

суб’єктів трудового права як діти, молодь тощо, то передбачено ряд

особливостей. І хоча формально всі суб’єкти трудового права є рівними у

правах, фактично існують привілеї, заборони, обмеження та інші види проявів

спеціальних статусів суб’єктів трудового права, які забезпечують фактичну

рівність. Л.В Котова доходить висновку, що необхідно розрізняти такі види

правосуб'єктності працівника як загальна, спеціальна і виняткова

правосуб'єктність малолітніх. Загальна правосуб'єктність, у свою чергу, може

бути поділена на повну (з 16-ти років) і неповну (з 14-ти років). Диференціація

правосуб'єктності працівника дозволяє виділити такі види правового статусу

працівника: загальний правовий статус, спеціальний правовий статус,

особливий правовий статус і винятковий правовий статус малолітніх

працівників. При цьому пропонується виняткову правосуб'єктність визнати як

самостійну правову категорію, під якою розглядати можливість осіб, які не

досягли чотирнадцятирічного віку, при дотриманні певних умов, виконувати

трудові функції, пов'язані з реалізацією здатності до художньо-артистичної

діяльності, що допускається трудовим законодавством. Щодо загальної трудової

правосуб'єктність, то така може бути поділена на повну і неповну трудову

правосуб'єктність. При неповній трудовій правосуб'єктності суб’єкт трудового

права обмежується такий елемент її структури, як «можливість самостійно

розпоряджатися своєю здатністю до праці»: крім вільного волевиявлення, при

неповній трудовій правосуб'єктності працівника потрібні додаткові чинники для

її реалізації [44, с. 146, 150-151].

Таким чином, не можна заперечувати що змістом засади рівності прав у

трудових правовідносинах охоплено: 1) формальну рівність прав, яка означає

рівний обсяг статутних прав працівників для всіх працівників незалежно від

об’єктивних і суб’єктних підстав диференціації; 2) рівність прав з обліком
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об’єктивних і суб’єктних підстав диференціації, що припускає наявність

спеціальних правових статусів в окремих категорій працівників і означає рівний

обсяг прав працівників у межах одного правового статусу [14, с. 302]. Л.В.

Котова з приводу диференціації визначає, що  відмінності в правовому

регулюванні праці конкретного працівника враховують його індивідуальний

трудоправовий статус, який включає статичний елемент (ознаки загального

трудового статусу працівника, передбачені у КЗпП) і динамічний елемент, який

може включати спеціальний правовий статус, особливий правовий статус і

винятковий правовий статус працівника, конкретизуючи правове становище

окремого працівника [44, с. 150].

Усвідомленню різниці і зв’язку фактичної та формальної рівності у

трудових правовідносинах може слугувати аналіз моделей забезпечення

гендерної рівності у сучасних міжнародних стандартах та законодавстві

демократичних країн світу. Г.О. Христова та О.О. Уварова таких моделей

виділяють три: 1) формальна модель рівності чоловіка і жінки; 2)

протекціоністська модель рівності чоловіка і жінки; 3) субстантивна модель

рівності чоловіка і жінки [45, с. 36-37]. Формальна модель рівності, як вже

видно з її назви, не враховує біологічних відмінностей між жінками і

чоловіками, і тому призводить до того, що жінки мають рівні з чоловіками

можливості, проте їм набагато складніше їх реалізувати. Прихильники

формальної моделі рівності заперечують необхідність існування додаткових

гарантій для реалізації жінками своїх трудових прав, пов'язаних зокрема з

репродуктивною функцією жінок. При формалізації рівності на законодавчому

рівні складається ситуація, яка в західній літературі характеризується як «всі

рівні, але деякі більш рівні». Таким чином, права людини, які відповідно до

положень міжнародних документів та національного права, є рівними для всіх,

виявляються в дійсності правами «здорового фізично, добре освіченого,

фінансово забезпеченого, білого молодого чоловіка, який мешкає у великому
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місті» [46, с. 10]. Протекціоністська модель рівності вимагає, щоб жінки були

усунені від участі в деяких сферах діяльності заради їх же власного інтересу, що

забезпечується через установлення відповідних заборон на законодавчому рівні.

Даний підхід визнає відмінності між жінками й чоловіками, але розцінює їх як

слабкість жінок, чим виправдовує їх підлегле становище [47, с. 22]. А от модель

субстантивної (англ. substantive) рівності охоплює такі концепції як «рівність

можливостей», «рівність у доступі до можливостей» та «рівноцінність

результатів». Вони полягають в усуненні не лише юридичних, а й фактичних

перешкод на шляху до реалізації особами своїх прав, рівному доступі всіх осіб

до ресурсів та отримання частки суспільного блага, а також у вимозі, згідно з

якою індивіди після процедури розподілу повинні опинитися в однакових

умовах [46, с. 13].

А тому рівність можливостей працівників як змістовний елемент принципу

рівності прав і можливостей працівників означає рівне забезпечення

(гарантування) трудових прав працівникам, вказує А.О. Коренєв. Тобто, повинні

бути створені однакові умови працівникам для безперешкодного фактичного

здійснення ними трудових прав. У всіх джерелах трудового права повинен бути

встановлений рівний обсяг засобів, що забезпечують здійснення трудових прав

для працівників, що перебувають в однаковім правовім становищі. У структуру

рівності можливостей працівників, як змістовного елемента принципу рівності

прав і можливостей, входять: 1) рівний обсяг засобів, що забезпечують статутні

права всіх працівників; 2) рівний обсяг засобів, що забезпечують права

працівників з обліком об’єктивних і суб’єктних підстав диференціації. Даний

елемент означає рівність додаткових гарантій до загальних прав і рівність

додаткових гарантій до додаткових прав для певних категорій працівників [14,

с. 302].

Для України, визначає С. Погребняк, «є характерними відмінності,

викликані демографічними, соціальними і територіальними чинниками. Вони
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зумовлюють відмінності в правовому становищі таких груп, як жінки, молодь,

пенсіонери, інваліди, багатодітні батьки, малозабезпечені, безробітні, державні

службовці, громадяни, котрі перебувають на службі у військових формуваннях

та правоохоронних органах держави, депутати, працівники, зайняті на важких і

небезпечних роботах, ветерани війни, особи, які мають особливі заслуги перед

Україною, особи, які перебувають у місцях позбавлення волі, особи, які

проживають на території радіоактивного забруднення, в гірських районах,

сільській місцевості тощо» [41, с. 13]. Однак, С.П. Рабінович та О.З. Панкевич

застерігають, що під час диференціювання та впровадження позитивних дій для

забезпечення фактичної рівності «посилання на об’єктивну обґрунтованість

встановлених відмінностей як на підставу для висновку про їх

недискримінаційність може вважатись достатнім аргументом лише за умови, що

поняття об’єктивної зумовленості відмінностей охоплює також такі їх

характеристики як соціальна справедливість і пропорційність. При цьому

принцип пропорційності слугує концептуальним засобом контролю за

справедливістю нормативно-правового розподілу соціальних благ, тобто власне

за соціальною справедливістю» [48, с. 164].

Іноді «принцип рівності» науковці називають «принципом

недискримінації», так як він повністю виключає можливість будь-якої

дискримінації [30, с. 314], прямої і непрямої. Аналізуючи практику КС України,

С.П. Рабінович та О.З. Панкевич зауважують, що «в окремих випадках КСУ

трактував поняття дискримінації значно ширше, фактично ототожнюючи її з

будь-яким порушенням засади рівності, зокрема рівності не формальної, а

матеріальної, соціальної» [48, с. 161], тим самим вказуючи на недоцільність

ототожнення рівності та недискримінації.

Дискримінація — довільне встановлення відмінностей між особами, тобто

відмінностей (розрізнень, винятків, привілеїв тощо), які не мають розумного і

об’єктивного виправдання. Дискримінація призводить до обмеження або
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унеможливлення у користуванні чи здійсненні прав і свобод усіма людьми на

рівних підставах. Тому її заборона розглядається як один із шляхів забезпечення

рівності всіх людей [41, с. 13]. Вона може бути прямою чи непрямою. На

прикладі забезпечення гендерної рівності можна прослідкувати відмінності

прямої і непрямої дискримінації. Пряма дискримінація має місце у випадку,

коли відбувається виключно на основі різниці у статі осіб. При непрямій

дискримінації безпосередніми чинниками дискримінації є інші фактори, але

вони тісно пов'язані зі статевою належністю. Наприклад, фактично,

застосування ґендерно нейтрального закону може залишити існуючу нерівність

без змін або навіть загострити її. Поняття опосередкованої дискримінації було

згадане у Директиві 76/207/РЄС, його визначення було вперше надане у

Директиві 97/80/ЄС щодо тягаря доведення у справах про дискримінацію з

огляду на стать та розвинуте багатоманітною судовою практикою [46, с. 10].

При усвідомленні поняття дискримінації у трудовому прааві, слід

розмежовувати негативну дискримінацію та позитивну дискримінацію чи

диференціацію, які часто застосовуються при регулюванні чи охороні трудових

правовідносин, в тому числі і при працевлаштуванні. Позитивність

дискримінації проявляється в тих ситуаціях, коли суб’єкт з об’єктивних причин

не має можливості повною мірою реалізовувати права й виконувати обов’язки.

Наприклад, неповнолітні громадяни не мають обов’язку піклуватися про

непрацездатних батьків, строкова служба в Збройних Силах України не

поширюється на жінок. Позитивна дискримінація має легальний законодавчий

характер. Один із прикладів функціонування інституту цензів у праві. Інша

ілюстрація - надання державних пільг і переваг [49, с. 168]. Згідно з

міжнародним законодавством, не вважаються дискримінаційними, якщо вони

обґрунтовані та об'єктивні, а також спрямовані на досягнення пропорційних

антидискримінаційних цілей [46, с. 16].
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На практиці забезпечення рівності при працевлаштуванні стикається з

проблемою дискримінації за ознакою віку, коли людей передпенсійного віку не

приймають на роботу, або ж в вимогах до кандидатів на посади виявляють

прихильність до чоловіків чи жінок. Однак, при цьому, встановлення вікових

цензів при прийнятті на роботу не може вважатися негативною дискримінацією.

Вік як тривалість життя людини, період часу, який виділяється за певними

ознаками, є змінною категорією. Громадяни послідовно переходять з однієї

вікової категорії в іншу, втрачаючи встановлені для осіб одного віку певні права

та привілеї, позбавляючись певних обмежень у правах і набуваючи інших прав,

встановлених для відповідної вікової категорії. В цьому всі люди рівні і

відрізняються лише за віком. Тому встановлення вікових обмежень не може

вважатися порушенням принципу правової рівності громадян, вважає

І.К. Полховська [29, с. 114]. І відповідні позиції підтверджено в Рішенні від 18

квітня 2000 року № 5-рп/2000 (справа про віковий ценз) [50], що було прийнято

у зв’язку з оспоренням конституційності положень Закону України «Про

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» щодо встановлення

40-річного вікового цензу для кандидата на посаду Уповноваженого. В

конституційному поданні вказувалось, що це положення суперечить нормам

Конституції України, де таке вікове обмеження не передбачено. Однак, у

рішенні було визначено, що кваліфікаційні вимоги зумовлені родом і

характером діяльності посадових осіб, а тому «не можуть розглядатися як

обмеження громадян у користуванні рівним правом доступу до державної

служби» [48, с. 152]. У Рішенні Конституційного Суду України від 16 жовтня

2007 року № 8-рп/2007 (справа про граничний вік перебування на державній

службі та на службі в органах місцевого самоврядування) [51] підтверджено, що

встановлення вікових розрізнень у правовому статусі осіб в будь-якому випадку

має спиратись на об’єктивні підстави, передбачати істотну суспільно-значущу

мету. Водночас домінуюча практично в усіх, за винятком справи про граничний
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вік керівника вищого навчального закладу освіти, правова позиція Суду полягає

у відсутності необхідності конституційного контролю щодо конкретного обсягу

таких відмінностей, оскільки останній належить до сфери соціальної або

економічної політики і зумовлюється міркуваннями доцільності [48, с. 156].

Враховуючи вищевикладене, доходимо висновку, що поняття рівності у

трудовому праві, як і в інших галузях права, пов’язується з поєднанням

фактичної і формальної рівності, як категорій, що у поєднанні забезпечують

реальну рівність трудових прав в рамках однакових статусів суб’єктів трудового

права, правову рівність сторін при виникненні трудових правовідносин, рівність

суб’єктів трудового права перед законом, у праві на захист.

Особливістю трудового права в аспекті сучасної сутності та змісту засади

рівності є те, що набуття особами таких спеціальних статусів як «працівник» і

«роботодавець» пов’язується з встановленням нерівності між ними. Це означає,

що вступаючи у трудові правовідносини, особи є соціально рівними, рівними у

правах і можливостях, які характеризують їх загальний статус людини і

громадянина. Однак, набуття таких спеціальних статусів як працівник і

роботодавець передбачає нерівність сторін трудових правовідносин. Водночас,

сфера застосування такої нерівності у вигляді прав роботодавця з організації

процесу праці, встановлення умов праці та вирішення інших питань

застосування найманої праці, обмежується виключно трудовими відносинами і

не стосується інших зв’язків, які існують чи виникають поза такими

відносинами між особами, які у трудових правовідносинах є працівником і

роботодавцем. При цьому і у трудових правовідносинах підпорядкованість

працівника роботодавцю обмежується вирішенням питань реалізації права на

працю та застосування найманої праці.

Сутністю фактичної рівності трудових прав в рамках однакових статусів

суб’єктів трудового права є введення диференціації правового регулювання

трудових відносин та впровадження і реалізації політики позитивних дій, яка
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пов’язання з поняттям позитивної дискримінації і направлена на реальне

зрівняння прав і можливостей формально рівних суб’єктів трудового права

однакових статусів, які фактично мають відмінності  при реалізації трудових

прав через фізіологічні, розумові, вікові та інші особливості.

1.3. Міжнародно-правове регулювання забезпечення рівності прав

громадян прав громадян у трудових відносинах

Як ми встановили, категорія рівності застосовується досить довгий час, що

означає існування ряду джерел права, з яких частина має лише історично-

правову цінність, а частина і на сьогодні складає правову основу регулювання

рівності, в тому  числі і у трудових відносинах. В рамках даного підрозділу ми

зупинимося на тих міжнародно-правових, що є основою сучасного регулювання

забезпечення рівності у трудових відносинах в Україні.

Міжнародно-правові норми є базовими для забезпечення рівності у

трудових відносинах і відграють провідну роль для сучасного розуміння

категорії «рівність» у трудовому праві. Першим визначальним нормативно-

правовим актом у цій царині є прийнята у 1926 році Конвенція про рабство [52],

основною метою прийняття якої була заборона торгівлі невільниками та

використання насильницької праці. Аналіз норм вказаної Конвенції та інших

актів у цій сфері, що були прийняті напочатку ХХ ст. Г.Г. Жуковською дозволяє

дійти висновку, що заборона рабства відбувалася за двома напрямами: по-

перше, закріплення прав людини в конституції держави, тобто повна заборона

рабства як стану, коли особа повністю обмежена у правах людини; по-друге,

прийняття норм законодавства, які забороняли в тій чи іншій формі створювати

або підтримувати функціонування інститутів, подібних до рабства [53, с. 10],

чим є використання примусової чи обов’язкової праці.
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Зокрема, ст. 5 Конвенція про рабство [52] включає визнання Сторонами

серйозних наслідків примусової праці і зобов’язання вжити всіх необхідних

заходів для того, щоб обов'язковий або примусова праця не спричинила умови,

подібні до рабства. Аналіз вказаної статті відкриває зміст зобов’язання щодо

примусової праці, що відрізняється від діючого сьогодні принципу. Перш за все

мається на увазі, що примусова праця не забороняється, а обмежується шляхом

закріплення положення, що «обов'язкова або примусова праця може вимагатися

лише для суспільних цілей». Водночас, у наступному пункті статті

роз’яснюється, що Сторони будуть прагнути до поступової і, можливо,

якнайшвидшої ліквідації практики примусової чи обов’язкової праці, яка

повинна мати винятковий характер для тих територій, де така застосовується,

оплачуватися і виключати видалення робочих з їх звичайного місця

проживання. Окремо зауважено, що у всіх випадках відповідальність за будь-

яке застосування обов'язкового або примусової праці повинна бути покладена

на компетентні центральні влади відповідної території.

В аспекті даного дослідженні важливим є не тільки факт обмеження

примусової чи обов’язкової праці, але і скасування класу рабів та юридичне

визнання всіх людей рівними [54, с.87 ]. Хоча аналізуючи значення

вищеописаних положень міжнародно-правового регулювання забезпечення

рівності у трудових відносинах Г.Г. Жуковська відзначає, що закріплені у

період ХІХ–ХХ століть перші міжнародні норми щодо заборони рабства, але

вони мають лише декларативний характер. Проте, ці норми були великим

проривом у розвитку суспільства в цілому та захисту прав і свобод зокрема [53,

с. 10]. Н.В. Дрьоміна-Волок вказує, що заборона рабства та работоргівлі

міжнародним співтовариством є вкрай важливим з точки зору встановлення

всезагальної думки про рівність всіх людських істот, незалежно від їхньої раси,

національності, етнічного походження, або інших ознак. Крім того, перші

конвенції про зобов’язання дотримуватись певних прав людини, які умовно



45

можна назвати «самообмежуючими», започаткували саме міжнародну

трансформацію інституту прав людини. Добровільне, навіть часткове,

обмеження свого суверенітету – перша ознака наближення епохи «сучасного

міжнародного права», яке поєднує як inter se, так й intra se норми, при чому з

явною тенденцією набуття останніми особливого значення. Проте таке

«самообмеження» мало диспозитивний характер, що означало право держави

вирішувати, чи приєднуватись до відповідної конвенції та брати на себе

зобов’язання, і у такому випадку нести відповідальність за їх невиконання, чи ні

[3, с. 61]. Отже, Конвенція про рабство включає норми не тільки стосовно

заборони работоргівлі, рабства, перевезення рабів тощо, але і окремі положення

щодо примусової чи обов’язкової праці, які мали провідне значення для

закріплення рівності у трудових правовідносинах у сучасному розумінні.

В свою чергу, події Другої світової війни, що включали випадки масового

знищення людей через національну етнічну чи расову приналежність або

спільні релігійні переконання [55, с. 175], вплинули на переосмислення

міжнародним співтовариством ефективності диспозитивного характеру норм у

сфері забезпечення рівності та заборони дискримінації. Міжнародні зусилля,

направлені на попередження та переслідування нелюдських дій у майбутньому,

подібних тим, що мали місце протягом сегрегаційної політики III рейху,

обумовили впровадження концепції рівності та недискримінації всіх людей,

незалежно від їхньої приналежності до раси, національності, релігії, на

міжнародно-правовому рівні та виникнення більш голосних дискусій про

необхідність існування імперативної заборони певної поведінки держав [3, с.

61].

Загальна декларація прав людини від 10.12.1948 [26] вже у Преамбулі

включає положення щодо основи свободи, справедливості та загального миру у

рівних та невід'ємних правах членів людської сім'ї, а також щодо рівноправності

чоловіків і жінок. А у ст. 1 чітко визначено, що всі люди  народжуються
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вільними і рівними у своїй гідності та правах. Ст. 7 закріплює рівність перед

законом і рівний захист законом, а у ч. 2 ст. 21 врегульовано право рівного

доступу до державної служби. Однак, не можна оминути увагою того факту, що

рівність в цьому випадку пов’язується з ознакою належності до громадянства

певної країни, в чому проявляється диференціація рівності при прийнятті на

роботу та реалізації права на працю.

Розвиток положень Загальної декларації прав людини привів до розробки і

прийняття Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод

від 04.11.1950 [56], яка також охоплює ряд норм щодо рівності. Ч. 2 ст. 4

вказаного акту закріплює правило, що ніхто не може бути присилуваний

виконувати примусову чи обов'язкову працю. При цьому в конвенції здійснено

тлумачення термінів примусова та обов’язкова праці шляхом перерахування

діянь, які не охоплені об’ємом відповідних категорій. Зокрема, примусовою чи

обов’язковою працію не визнається прийняття a) на будь-яку роботу, виконання

якої зазвичай вимагається під час тримання в умовах позбавлення свободи або

під час умовного звільнення; b) на будь-яку службу військового характеру

(службу, яка вимагається замість обов'язкової військової служби); c) на будь-яку

службу, що вимагається у випадку надзвичайної ситуації або стихійного лиха,

яке загрожує життю чи благополуччю суспільства; d) на будь-яку роботу чи

службу, яка є частиною звичайних громадянських обов'язків. Також у ст. 14

Конвенції закріплено правило заборони дискримінації. Зауважимо, що у 2000

році до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (ETS N

177) запропоновано додати Протокол № 12 [32], що є домовленістю про

визнання і забезпечення рівності, загальну заборону дискримінації.

Згідно ч. 1 ст. 6 Міжнародного про економічні, соціальні і культурні права

від 16.12.1966 [57] держави, які беруть участь у цьому Пакті, визнають право на

працю, що включає право кожної людини дістати можливість заробляти собі на

життя працею, яку вона вільно обирає або на яку вона вільно погоджується, і
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зроблять належні кроки до забезпечення цього права. В. ч. 3 ст. 10 визначено

правила щодо дитячої праці та особливості її застосування на платній основі в

державах, які беруть участь у пакті. Зокрема, для захисту дітей і  підлітків від

економічної і соціальної експлуатації не допускається застосування їх праці в

галузі, шкідливій для їх моральності і здоров'я чи небезпечній для життя або

такій, що може завдати шкоди їх нормальному розвитку. При цьому у статті

чітко записано вимогу, що таке правило повинно каратися законом. Також

держави беруть зобов’язання  встановити межі віку, нижче яких користування

платною  дитячою  працею  забороняється і карається законом.

Декларація про ліквідацію дискримінації щодо жінок від 07.11.1967 [58]

проголошує несправедливість заперечення або обмеження рівноправності жінок

порівняно з чоловіками, та визначає відповідні дії злочином проти людської

гідності. У ст. 10 вказаної Декларації йдеться про заборону дискримінації щодо

жінок у сфері праці. Зокрема , у ч. 1 ст. 10 Декларація про ліквідацію

дискримінації щодо жінок від 07.11.1967 [58] закріплено зобов’язання вжиття

всіх належних заходів для забезпечення заміжнім і незаміжнім жінкам

однакових прав з чоловіками в соціально-економічній діяльності, зокрема права

без дискримінації за ознакою громадянського стану або за іншими ознаками

працювати. Також у ч. 2 ст. 10 окремо зауважено про запобігання дискримінації

щодо жінок після перебування в шлюбі або вагітності та для забезпечення їх

ефективного права на роботу. А саме, встановлене зобов’язання вжиті належних

заходів для запобігання звільнення жінок від роботи в разі вступу в шлюб або

вагітності та для надання оплачуваної відпустки у зв'язку з вагітністю з

гарантією повернення на колишню роботу і забезпечення необхідних видів

соціальних послуг, включаючи можливість догляду за дітьми.

Щодо ч. 3 ст. 10 Декларація про ліквідацію дискримінації щодо жінок

від 07.11.1967 [58], то в ній закріплено правило визначення диференціацією чи

позитивними діями заходів, вжитих для захисту жінок на певних видах роботи,
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з урахуванням їх фізіологічних особливостей їх організму. І таке розуміння

змісту засади рівності на рівні міжнародно-правового регулювання рівності у

трудовому праві надзвичайно важливе, оскільки законодавство України

включає певні норми щодо особливостей працевлаштування жінок, які

відповідно вказаному правилу, не будуть вважатися дискримінацією.

Конвенція ООН про ліквідацію усіх форм дискримінації щодо жінок

від 18.12.1979 [59] була прийнята у зв’язку з тим, що в злиденних умовах жінки

не мають можливості одержати освіту, професійну підготовку,

працевлаштуватися. Ст. 11 вказаної Конвенції включає вимоги щодо

запобігання дискримінації жінок у сфері праці, гарантії забезпечення рівних

прав і можливостей у відповідній сфері. Зокрема, ч. 1 ст. 11 включає положення

щодо зобов’язання держав-сторін вживають усіх відповідних заходів для

ліквідації дискримінації щодо жінок у галузі зайнятості, з тим щоб забезпечити

на основі рівності  чоловіків  і  жінок  рівні  права, в тому числі, - право на

працю як невід'ємне право всіх людей. При цьому гарантіями забезпечення

рівності визначені: a) заборона, під загрозою застосування санкцій, звільнення з

роботи  на  підставі  вагітності або відпустки по вагітності та пологах чи

дискримінації з огляду на сімейний стан при звільненні; b) введення оплачувані

відпустки або відпустки  з  порівняльною соціальною допомогою по вагітності

та  пологах  без  втрати попереднього місця роботи, старшинства або соціальної

допомоги; c) заохочування  надання  необхідних   додаткових   соціальних

послуг,  з тим щоб дозволити батькам поєднувати виконання сімейних

обов'язків з трудовою діяльністю; d) забезпечення жінкам особливий захист у

період  вагітності на тих видах робіт, шкідливість яких для здоров'я доведена.

На четвертій Всесвітній конференції зі становища жінок у Пекіні в 1995

році було прийнято Пекінську декларацію і Платформу дій. У документах

зазначалося, що рівна участь жінок і чоловіків у політичному житті відіграє

роль механізму, без якого неможливе врахування ідеї рівності при формуванні
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державної політики. Рівно- правна участь жінок і чоловіків у політичному житті

впливає на становище жінок у соціумі. Вона вважається необхідною умовою

врахування інтересів жінок, тобто гендерна рівність визнається міжнародною

спільнотою як цінність, якої слід досягнути задля справедливості та суспільного

розвитку [60, с. 6].

На Всесвітній конференції по боротьбі проти расизму, расової

дискримінації, ксенофобії і пов'язаної з ними нетерпимості для підтвердження

принципів рівності і недискримінації, закріплених у Загальній декларації прав

людини, та задля визнання рівності можливостей для всіх і кожного при

розумінні необхідності захисту рівності в першочерговому порядку було

прийнято Декларацію про ліквідацію всіх форм расової дискримінації

від 07.09.2001 [61]. В ній запропоновано визнати існування расизму, расової

дискримінації, ксенофобії і пов'язаної з ними нетерпимості, безпосередньо

зачіпають цю частину населення, і визнати, що у багатьох країнах тривала

відсутність рівноправності в доступі цього населення, зокрема до освіти,

медичного обслуговування та житла, є глибинною причиною його соціально-

економічної нерівності.

Серед міжнародних норм, які застосовуються для регулювання

забезпечення рівності у трудових правовідносинах, ми окремо зупинимося на

європейських стандартах і тенденціях. Адже, по-перше, поглиблення

європейської інтеграції України на основі пріоритету європейського вибору

включає забезпечення складного процесу адаптації законодавства, системи

регулювання та методів сертифікації до вимог законодавства ЄС. Ключовим

моментом цього процесу вважався не просто процес адаптації законодавства, а

й створення необхідної «інфраструктури», в рамках якої законодавство може

функціонувати ефективно [62, с. 2]. По-друге, - реалізація Україною

євроінтеграційного курсу в контексті дослідження міжнародно-правового та

національного регулювання забезпечення рівності у трудових відносинах
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вимагає дослідження останніх змін у питаннях забезпечення рівності у трудових

правах в рамках ЄС. Хоч би такі зміни ще не набули (деякі з них і не набудуть)

правової форми. По-третє, регулювання рівності у трудових правовідносинах в

країнах-членах ЄС має суттєві особливості [63, с35. ] .

Як відомо, початково метою об’єднання держав Європи було забезпечення

їх економічної стабільності. Водночас, приміром, Римський договір 1957 г. про

утворення Єдиного економічного співтовариства ставив свою мету створення

спільного ринку та підвищення на цій основі економічної стабільності та рівня

життя населення [64, с. 640]. Шляхом внесення поправок в даний договір з

паралельною розробкою і прийняттям Договру про заснування Єсвропейської

спільноти [65], та її подальших змін, було сформовано правову основу

Європейського Союзу. На сьогодні базою функціонування ЄС є ряд договорів,

серед яких зупинимося на підписаній 13 грудня 2007 р. у Лісабоні угоді [66].

Процес ратифікації Лісабонської угоди через передуючі  наміри наділення ЄС

ознаками держави (застосування термінології і принципів, які наближували

європейське будівництво до конституційної практики національних держав, як

то спроба прийняття Конституції ЄС, пропозиції введення посади міністра

закордонних справ ЄС, символів Союзу (прапор та гімн), нових назв

нормативно-правових актів ЄС «закони» і «рамкові закони» тощо)  затягнувся

до кінця 2009 р. [67, с. 154-155].  Однак, не зважаючи на тривалі дискусії і

перепони, Лісабонська угода про внесення змін в Угоду про Європейський

Союз й Угоду про заснування Європейської Спільноти (англ. Treaty of Lisbon

amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European

Community, signed at Lisbon, 13 December 2007 [66]) була підписана 13 грудня

2007 року і набрала чинності з 1 грудня 2009 року [68, с. 4].

У редакції відповідної угоди ст. 2 Угоди про Європейський Союз [69] и ст.

45 Угоди про функціонування ЄС [70], включають правила щодо відсутності

дискримінації та рівності при прийомі на роботу. Згідно ст. 2 Угоди про
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Європейський Союз відповідне об’єднання серед цінностей, що лягло в основу

його утворення, включає рівноправність. Наведена та інші цінності, що

визначені в акті, є загальними для держав-членів у суспільстві, де повинні бути

забезпечені плюралізм, недискримінація, толерантність, справедливість,

солідарність та рівність жінок і чоловіків [71]. Розділ ІХ Угоди про

функціонування ЄС [72] присвячено питанням вільного руху осіб, послуг та

капіталу. Серед положень, що мають визначальне значення для забезпечення

рівності у трудових правах, зупинимося на ст. 45. В цій статті визначено

свободу пересування працівників, що повинна бути забезпечена в межах Союзу.

Свобода, виходячи з наступного змісту ст. 45 Угоди про функціонування ЄС,

передбачає скасування будь-якої дискримінації за ознакою громадянства між

працівниками держав-членів стосовно працевлаштування, винагороди та інших

умов праці та зайнятості. Акцентуємо увагу, що відсутність дискримінації при

працевлаштуванні прямо передбачена серед основ формування і

функціонування ринку праці ЄС. І це забезпечується правами а) прийняти

фактично здійснені пропозиції про зайнятість; б) вільно пересуватися на

території держав-членів для працевлаштування; в) залишатися в державі-члені з

метою працевлаштування відповідно до положень, що регулюють

працевлаштування громадян цієї держави, встановлених законом, підзаконними

чи адміністративними актами; г) залишатися на території держави-члена після

завершення трудової діяльності згідно з умовами, визначеними в регламентах,

що мають бути розроблені Комісією. Ці права проголошуються при зауваженні

щодо необхідності врахування обмежень, виправданих на підставі державної

політики, громадської безпеки чи охорони здоров'я. При цьому окремо

зазначено, що свобода не стосується сектору державної служби, адже  доступ до

окремих посад органів держави обмежено для іноземців задля забезпечення

національної безпеки конкретної держави, встановлено вікові цензи, вимоги до

проживання на території держави тощо.
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Забезпечення рівності відбувається не тільки шляхом взяття конкретних

зобов’язань, але і відповідальність за їх невиконання. Аналізуючи Лісабонську

угоду та її значення для трансформації інституційно-правової системи ЄС О.

Краєвська та Г. Утко доходять висновку, що «лісабонський договір змінює усю

систему цінностей та цілей ЄС. Цінностей ЄС, що відтепер стають новою

правовою категорією, чітко дотримуватимуться держави-члени, а у випадку

їхнього порушення ЄС має право накладати на таку країну певні санкції (ст. 7 п.

1 ДЄС) – позбавлення голосу у міжурядових інституціях тощо [73, с. 94-95].

Наразі Україна лише поглиблює європейську інтеграцію і не є членом ЄС.

А тому свобода пересування працівників та відсутність будь-якої дискримінації

за ознакою громадянства між працівниками держав-членів ЄС стосовно

працевлаштування, винагороди та інших умов праці та зайнятості, не

стосуються громадян України, рівно як і громадян інших держав, що не є

членами ЄС. І це логічно з тієї точки зору, що не всі права, які закріплено в

первинному праві ЄС належать до прав людини. Деякі з них (в тому числі і

права, які розкривають поняття свободи пересування працівників, відсутність

дискримінації при працевлаштуванні) належать до числа прав громадян. У

даному випадку громадян тих країн, що є членами ЄС. Стосовно ж громадян

третіх країн (до них належить Україна) розроблено окремі правила.

Аналізуючи європейське регулювання забезпечення рівності у трудових

правах не можна оминути увагою і Хартію основних прав ЄС від 07.12.2000

[74]. Головною ідеєю преамбули та всієї Хартії є проголошення в абзаці 2 того,

що Європейський Союз «розміщує людську особистість у центрі своєї

діяльності шляхом введення громадянства Союзу та створення простору

свободи, безпеки та правди». Преамбула як би передбачає логіку закріплення в

тексті Хартії прав і свобод людини, що охоплює сім основних принципових

цінностей, що втілюють в собі єдиний комплекс, що становить юридичну силу

особистості: принцип дотримання прав людини, принцип забезпечення прав і
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свобод людини і громадянина, принцип рівності, принцип солідарності,

принцип демократії та принцип правової держави. Відповідно названі і глави

Хартії:  I  -  Гідність,  II  -  Свобода,  III  -  Рівність,  IV  -  Солідарність,  V-

Громадянство, VI – Правосуддя [75, с. 1124]. А.Є Ляшенко доходить висновку,

що основною метою Хартії є зближення, підтвердити і систематизувати основні

права, а також принципи юридичного статусу особистості, які раніше були

визнані за громадянами ЄС в інших джерелах. Унікальність і важливість

документа і в тому, що в акті використано новий спосіб класифікації основних

прав і свобод. Хартія систематизувала основні права людини і громадянина, але

основами класифікації виступають не предмет суб'єктивного права (права

особисті, політичні, економічні та т. д.), а цінності, на захист яких вони

спрямовують: гідність, свобода, рівність, солідарність [64, с. 640]. З цього

приводу С.Ю. Кашкін вказує, що у Хартії основою класифікації обрані не вид

або сфера застосування прав, а цінності, на яких вони базуються, і які вони

захищають. В цьому проявляється принцип неподільності основних прав і

свобод, який відображений в Преамбулі документа. Хартія Європейського

Союзу зводить все особисті, політичні і соціально-економічні права воєдино,

визнає всі їх в якості основних. Соціальні права за своєю природою хоча і

зберігають багато в чому програмний характер, але вони більш не зважають

другорядними [75, с. 1125].

Як ми встановили, однією з закріплених у Хартії основних прав ЄС

від 07.12.2000 [74] цінностей є рівність. Вже у Преабмулі акту включено

положення, що Європейський Союз ґрунтується на неподільних і загальних

цінностях – гідність людини, свободи, рівності й солідарності. Регулюванню

відповідної цінності присвячено окрему главу Хартії, що на основі її аналізу

зміст поняття рівності охоплює рівність у правах (ст. 20), заборону

дискримінації (ст. 21), повагу до культурного, релігійного і мовного

різноманіття (ст. 22), гендерну рівність (ст. 23), рівність прав дітей і дорослих



54

при визнанні пріоритету прав дитини при здійснення будь-яких дій стосовно

дитини (ст. 24), рівності прав людей похилого віку (ст. 25) та інвалідів (ст. 26).

Також необхідно відмітити ст. 5 Хартії, що включає заборону примусової та

обов’язкової праці, ст. 32 – заборону дитячої праці.

Повертаючи до аналізу норм Хартії основних прав ЄС від 07.12.2000 [74],

окремо зауважимо, що правила працевлаштування визначені у ст. 15 Хартії. При

цьому, правила відмінні для громадян країн-членів ЄС та для громадян третіх

країн. Якщо проаналізувати права, закріплені у ст. 15, то лише у першій її

частині визначені права людини  на працю і на здійснення професійної

діяльності, яку вона вільно обирає або на яку він вільно погоджується. А у ч. 2

та 3 ст. 15 здійснено диференціацію за ознакою громадянства. Щодо громадян і

кожна громадянок Союзу, то кожен з їх числа має право шукати роботу,

працювати, засновувати власну справу або надавати послуги на території будь-

якої держави-члена. Щодо громадян третіх країн, то в Хартії основних прав ЄС,

їх рівність у трудових відносинах порівняно з громадянами ЄС пов’язана з

обмеженням права на працевлаштування. Зокрема, у ч. 3 ст. 15 Хартії

визначено, що вихідці з третіх країн лише за наявності дозволу на роботу на

території держав-членів, мають право на рівні умови праці з громадянами

Європейського Союзу

Якщо проаналізувати Лісабонську угоду з погляду прогресу правового

реформування первинних джерел права ЄС у зв’язку з його ухваленням [76, с.

74], можна відзначити, що у ній серед ряду інституціональних перетворень

складовою частиною первинного права «нового» Європейського Союзу визнано

Хартію основних прав ЄС. З цього моменту Хартія основних прав має таку ж

юридичну силу, як і установчі документи ЄС (Договір про Європейський Союз

та Договір про функціонування Європейського Союзу) [64, с. 640].

Таким чином, можна стверджувати що рівність у трудових

правовідносинах у питаннях забезпечення у країнах ЄС має відмінності залежно
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від ознаки громадянства. Втім відповідні правила не визнаються негативною

дискримінацією, а являють собою диференціацію права на працю та позитивну

дискримінацію. Рівність у трудових правовідносинах серед правових основ

функціонуванні ЄС включає три різні складові: 1) забезпечення свободи

пересування працівників та відсутність дискримінації при працевлаштуванні

осіб, які є громадянами країн членів ЄС; 2) спеціальний дозвіл для прийняття на

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

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

громадян третіх держав.

Провідне значення для забезпечення рівності та недискримінації відіграють

Директива Ради № 2000/43/ЄС від 29 червня 2000 року щодо забезпечення

виконання принципу рівності осіб незалежно від расового чи етнічного

походження [78]; Директива Ради № 2000/78/РЄС від 27 листопада 2000 року

про встановлення загальної системи рівного ставлення у сфері зайнятості й

професійної діяльності[79]; Директива Ради № 2004/113/ЄС от 13 грудня 2004

року про реалізацію принципів рівних можливостей і рівного ставлення до

чоловіків і жінок у питаннях доступу та постачання товарів і послуг [80];

Директива Європейського парламенту та Ради 2006/54/ЄС від 5 липня 2006 року

про реалізацію принципів рівних можливостей і рівноправного поводження

щодо чоловіків і жінок у питаннях працевлаштування та зайнятості (зі змінами)

[77].

Наприклад, Директива 2006/54/EC [77] вирішує питання реалізації

принципів рівних можливостей і рівноправного поводження щодо чоловіків та

жінок у питаннях працевлаштування і зайнятості, виходячи з права на

рівноправного ставлення до чоловіків і жінок у всіх сферах, включаючи

працевлаштування, роботу і платню, які закріплено ст.ст. 21 і 23 Хартії з прав

людини Європейського Союзу. В Директиві наголошено на стимулюванні

роботодавців до попередження порушення принципів рівності та
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недискримінації при працевлаштуванні шляхом «вжиття превентивних заходів

проти переслідування та сексуальних домагань на робочому місці та у випадках,

пов’язаних із доступом до працевлаштування». Також зауважено, що

виключення з принципу рівності при прийнятті на роботу можуть становити

тільки ті види професійної діяльності, «які потребують залучення особи певної

статі, з причини характеру або умов, у котрих вона здійснюється, за умови, що

мета, яка переслідується, є законною і відповідає принципу пропорційності»

[77]. Також у цій сфері провідне значення мають Директиви 2000/43/ЄC [78];

2004/113/ЄC [80], 2000/78/ЄС [79, с. 16-22].

Аналізуючи регулювання забезпечення рівності у трудових

правовідносинах в ЄС не можна оминути увагою найновітніших тенденцій у

відповідній сфері. Хоча деякі з них ще не набули правової форми, а лише

являють заяви про певні наміри керівних осіб держав-членів ЄС. Так

зупинимося на заяві К.Керна (канцлер Австрії), зроблену ним у січні 2018 року,

щодо наміру його звернення до лідерів ЄС з питанням вирішення проблеми

експорту безробіття до Австрії з інших країн-членів ЄС. Як ми визначили,

наразі одним з принципів загального ринку праці, що функціонує в Європі, є

рівність. І поряд зі свободою руху працівників і забезпечення рівності при

прийомі на роботу у всіх країнах ЄС не залежно від громадянства людини,

втілення цих принципів включає породження проблем, серед яких експорт

безробіття.

Водночас, ч. 2 ст. 21 Хартію основних прав ЄС від 07.12.2000 [74] включає

правило, що у сфері застосування Угоди про Європейський Союз будь-яка

дискримінація за ознакою громадянства забороняється.

Враховуючи вищевикладене, доходимо висновку, що принцип рівності у

трудовому праві в сучасному розумінні його сутності і змісту, які встановлені

на основі аналізу міжнародно-правового регулювання забезпечення рівності у

трудових відносинах  охоплює наступні складові: 1) визначення права на працю
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правом кожної людини; 2) заборона дискримінації; 3) рівні можливості в

обранні роботодавця; 4) заборона примушування чи зобов’язання до праці; 5)

гендерна рівність. При цьому формальна рівність втілюється на практиці у

фактичну за допомогою диференціації правового регулювання та впровадження

політики позитивних дій (позитивний аспект дискримінації) прикладом чого є

заборона дитячої оплачуваної праці до досягнення конкретного віку, з якого

допустима оплачувана праця дітей; заборона застосування праці дітей в галузі,

шкідливій для їх моральності і здоров'я чи небезпечній для життя або такій, що

може завдати шкоди їх нормальному розвитку; заборони, під загрозою

застосування санкцій, звільнення з роботи на підставі вагітності або відпустки

по вагітності та пологах чи дискримінації з огляду на сімейний стан при

звільненні тощо.

Встановлення змісту рівності на основі норм законодавства ЄС дає

підстави для виділення європейських стандартів забезпечення рівності при

працевлаштуванні, що мають специфіку залежно від ознаки громадянства, але

не вважаються дискримінацією при цьому. Сутність і зміст рівності при

виникненні трудових правовідносинах, визначені на основі аналізу правових

основ функціонування ЄС, охоплюють три різні складові: 1) забезпечення

свободи пересування працівників та відсутність дискримінації при

працевлаштуванні осіб, які є громадянами країн членів ЄС; 2) спеціальний

дозвіл для прийняття на роботу громадян третіх країн; 3) отримання дозволу на

працевлаштування в ЄС включає розповсюдження прав на умови праці

громадян країн-членів ЄС на громадян третіх держав.
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1.4. Національне правове регулювання забезпечення рівності прав

громадян у трудових відносинах

І. К Полховська впевнена, що держава визнається правовою і

демократичною та є такою лише якщо вона визнає принцип рівності у

відносинах між людьми і між народами й докладає необхідних зусиль для

здійснення його на практиці [29, с. 113]. А тому з проголошенням незалежності

України питання забезпечення рівності у трудових правовідносинах набуло

актуальності.

Щодо норм національного законодавства України з питань регулювання

забезпечення рівності у трудових відносинах, то регулювання забезпечення

рівності у трудових правовідносинах зазнає значних змін на початку 90-х років

ХХ сторіччя. З розпадом Радянського Союзу та проголошенням незалежності

нашої держави відбувається внесення змін у трудове законодавство (1991 р.) та

прийняття Конституції України (1996 р.), що підтверджують нові пріоритети у

розвитку національного законодавства з орієнтацією на положення

міжнародних документів у сфері забезпечення правої рівності працівників.

Після проголошення незалежності України держава отримала можливість діяти

у міжнародному просторі з урахуванням національних інтересів. Взаємодія з

міжнародними організаціями, зокрема з МОП, у цей період відбувається вже у

принципово нових умовах. Міжнародні трудові стандарти використовуються з

метою прискорення процесу реформування законодавчих основ регулювання

трудових відносин, й зокрема забезпечення правової рівності працівників [14, с.

304].

Як ми з’ясували, рівність та неприпустимість дискримінації особи є

фундаментальними цінностями світового співтовариства, на чому наголошено у

міжнародних правових актах з питань захисту прав і свобод людини [29, с. 113].

Щодо відображення описаних вище міжнародно-правових норм щодо
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забезпечення рівності в законодавстві України, то ратифікованими є Загальна

декларація прав людини від 10.12.1948 [26], Конвенція про захист прав людини

і основоположних свобод [81], Міжнародного пакту про громадянські і

політичні права [82], Декларація про ліквідацію дискримінації щодо жінок [58],

Конвенція ООН про ліквідацію усіх форм дискримінації щодо жінок

від 18.12.1979 [83], Декларація про ліквідацію всіх форм расової дискримінації

від 07.09.2001 [61], Протоколи №№ 1, 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14-bis, 15 та

16 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Щодо розробки і прийняття норм національного законодавства з питань

регулювання забезпечення рівності, то вже у Декларації про державний

суверенітет України від 16.07.1990 № 55-XII [84], яка визначається важливим

кроком до незалежності [85, с. 171], було закріплено рівність всіх громадян

Української РСР перед законом (розділ ІХ). Окрім того, Декларація також

піднімає дуже важливе питання про «забезпечення прав і свобод людини» [86, с.

150]. Зокрема в тексті акту йдеться про визнання потреби забезпечення

Республікою всіх прав людини, що закріплені міжнародними документами, які

визнані Українською РСР, при шануванні прав всіх народів.

Після проголошення незалежності України [87] питання регулювання

забезпечення рівності знаходить відображення в нормах Конституції України

[88], що включає і соціальну рівність, і рівність перед законом, і рівноправ’я

людини і громадянина, і рівність конституційних прав і обов’язків, і гендерну

рівність, і заборону дискримінації. Щодо трудових правовідносин, то окремо

слід наголосити на закріпленні права кожного та працю, рівність прав жінки і

чоловіка на працю, створенням умов, які дають жінкам можливість поєднувати

працю з материнством; заборони примусової праці та використання праці жінок

і неповнолітніх на небезпечних для їхнього здоров'я роботах [89, с.96 ] . Ці та

інші положення Основного Закону щодо забезпечення рівності у трудових

правовідносинах знайшли конкретизацію у спеціальних законах України з
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питань регулювання праці, в тому числі в Законі України «Про засади

запобігання і протидії дискримінації в Україні» від 06.09.2012 року [90],«Про

забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків»

від 08.09.2005 № 2866-IV[91], Розпорядженні Кабінету Міністрів України «Про

затвердження плану заходів щодо формування громадянської культури та

підвищення рівня толерантності у суспільстві» від 25.04.2012 року [92], Указі

Президента України «Про Стратегію захисту та інтеграції в українське

суспільство ромської національної меншини на період до 2020 року» від

08.04.2013 року [93] та інших національних актах різного рівня ієрархії

законодавства України.

Окремо зауважимо про КЗпП України [94] як джерело трудового права, що

є основою регулювання забезпечення рівності у трудових правовідносинах.

Справа в то му, що Кодекс був прийнятий ще у 1971 році, що означає

застарілість норм даного кодифікованого акту, не зважаючи на чисельні зміни і

доповнення, які в нього були внесені. Незважаючи на безумовну корисність

більшості норм КЗпП України, вказують К. Ю. Мельник та А. О. Бабенко, він з

об’єктивних причин морально застарів, не відповідає сучасним реаліям

ринкової економіки та втратив значення основного акту трудового

законодавства [95, с. 4]. Як визначають О. І. Кисельова, А.В. Семенова, «на

сьогоднішній день в Україні активно проходить процес реформування

вітчизняного законодавства. Проте, не зважаючи на низку змін у різних галузях,

основним нормативно-правовим актом у галузі трудового права і досі

залишається КЗпП України 1971 року, застарілі норми якого не справляються з

регулюванням сучасних трудових відносин, про що свідчать численні

порушення прав працівників на практиці» [96, с. 106-107]. І в аспекті

регулюванні рівності у трудових правовідносинах така застарілість

проявляється. Зокрема, комплексний аналіз норм КЗпП України виявляє

переважне регулювання прав, обов’язків, гарантій такої за сторін трудових
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правовідносин як працівник чи колектив працівників. Хоча загальновідомим є

факт, що суб’єктами індивідуальних трудових правовідносин є працівник і

роботодавець, які мають спеціально визначений правовий статус [97, с. 128],

щодо його набувають з укладенням трудового договору. Хоча слід наголосити,

що трудові правовідносини та трудовий договір – поняття, які не підміняються

один одного. При цьому як констатує В.В. Жернаков, «правова конструкція, за

якої що трудовий договір і трудові правовідносини – тісно пов’язані, але різні

правові явища, потребує належного правового забезпечення перш за все, на

рівні кодексу… у проекті Трудового кодексу продемонстровано новий підхід до

цієї проблеми. Книга друга проекту Трудового кодексу України (законопроект

№2902 у ред. 27.08.2013 р.) має назву «Виникнення та припинення трудових

вiдносин. Трудовий договiр», а глава 1 цієї книги називається «Трудовi

вiдносини i трудовий договiр». Вперше не тільки в теорії трудового права, а й у

нормативному акті такого рівня споріднені, але різні правові явища – трудовий

договір і трудове правовідношення – розглядаються як самостійні [98, с. 134].

І це цілком логічно, оскільки окрім індивідуальних трудових

правовідносин, що підставою виникнення мають трудовий договір, в теорії

трудового права виділяють колективні трудові правовідносини [99, с. 768-774],

специфікою змісту яких є те, що в їх рамках відбувається здійснення

працівниками, роботодавцями (їх представниками) колективних трудових прав

[100, с. 88-95; 101, с. 17]. Щодо колективних трудових правовідносин, то до їх

складу належать не тільки відносини щодо утворення і діяльності профспілок

або інших осіб як представників інтересів трудових колективів найманих

працівників у соціально-трудових відносинах, але і відносини щодо утворення

та діяльності організацій роботодавців як представників інтересів роботодавців

у соціально-трудових відносинах [97, с. 128], та інші види колективних

правовідносин, які ми не будемо називати, оскільки вже з приведених вище
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видів видно, що регулювання потребують як права працівників, так і

роботодавців. Це ж стосується і обов’язків, відповідальності, гарантій тощо.

З цього приводу О. І. Кисельова, А. В. Семенова зазначають, що більшість

положень КЗпП України за своїм характером нагадують положення

Конституції, адже вони спрямовані скоріше на проголошення окремих прав та

гарантій працівників, а не на врегулювання трудових відносин в принципі.

Взагалі, чинне трудове законодавство характеризується всебічним захистом

прав працівників та наданням їм переваги відносно прав роботодавця, які у

такій ситуації відходять на другий план. Така позиція була виправдана у

радянські часи, коли, фактично, єдиним роботодавцем була держава. Але, на

сьогоднішній день, трудові відносини поступово змістились у площину

приватного права. Відтепер в ролі роботодавців можуть виступати і приватні

підприємства, і навіть фізичні особи-підприємці. Тож розглядаючи трудові

відносини, було б доцільно вести мову про рівність сторін, що є характерним

принципом приватного права [96, c. 107-108]. Н.Б.Болотіна доходить висновку,

що права людини роблять актуальною проблему не лише захисту прав

найманого працівника, а й адекватного захисту роботодавця як обов'язкового

суб'єкта трудових відносин. Має бути забезпечено принцип рівності у

встановленні стандартів та гарантій для обох сторін. У цьому аспекті на порядок

денний виходить проблема юридичного забезпечення соціального партнерства,

досягнення соціальної згоди між соціальними партнерами — найманими

працівниками (їх представниками), роботодавцями (їх представниками) і

державою як найбільш впливовими суб'єктами суспільного життя [97, с. 37].

Враховуючи викладене, доходимо висновку про необхідність забезпечення

рівності у трудових правовідносинах в аспекті рівного регулювання статусу

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

працівника чи в більшості працівника, що на сьогодні є вадою регулювання
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забезпечення рівності у трудових правовідносинах на рівні КЗпП України,

успадкованою від регулювання трудових правовідносин за радянських часів.

Підсумовуючи положення національного регулювання забезпечення

рівності К.Б. Айріян доходить висновку, що його складовими є: визнання особи

вільною у своїй гідності та правах; надання права іноземцям та особам без

громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, користуватися

тими ж правами і свободами, а також нести такі ж обов’язки, як і громадянин

України; надання громадянину права рівного доступу до державної служби, а

також до служби в органах місцевого самоврядування; надання кожному

рівного права на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів

державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових

осіб та ін [30, с. 314]. Якщо конкретизувати сферу засування принципу рівності

трудовими відносинами, то на основі аналізу міжнародно-правових та

національних норм, що є основою регулювання забезпечення рівності суб’єктів

трудового права, можна виділити такі інтерпретації рівності у трудовому праві:

рівність перед законом та судом, рівність засобів захисту, рівність винагороди

за рівну працю, визнання за кожним права на труд, рівність трудових прав,

рівність доступу до державної служби та служби в органах місцевого

самоврядування тощо. Однак, з огляду на вищевикладене щодо переважання у

правовому регулюванні норм щодо статусу працівника у положеннях КЗпП

України, вважаємо необхідним для впровадження в законодавстві України такої

інтерпретації  рівності у трудовому праві як рівність регулювання статусу його

суб’єктів.

І така пропозиція повинна бути врахована при роботі над Проектом

трудового кодексу України [102], що покликаний замінити застарілий КЗпП

України 1971 року. Якщо в чинному КЗпП України [94] завданням Кодексу

визначено регулювання трудових відносини всіх працівників, то в Проекті

трудового кодексу України [102] йдеться про мету акту у вигляді «встановлення
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прав та обов’язків суб’єктів трудових відносин, забезпечення реалізації

передбачених Конституцією України трудових прав і гарантій працівників,

створення належних умов праці, забезпечення захисту прав та інтересів

працівників і роботодавців» (ст. 1). Як бачимо, визначення завдань акту має

істоту різницю у вирішенні питання спрямованості норм, що, в свою чергу, має

значення для змісту всього кодексу, у тому числі і щодо питання правового

регулювання забезпечення рівності у трудових правовідносинах.

Хоча слід зазначити, що серед основних принципів правового регулювання

трудових відносин, які запропоновано визначити у ст. 2 Проекту трудового

кодексу України [102], відсутній принцип рівності суб’єктів трудових

правовідносин. Хоча це має істотне значені і з огляду на становлення принципу,

і з огляду на значення цієї засади. В чинному КЗпП України [94] взагалі

відсутня окрема стаття, яка була б присвячено встановленню тих принципів, що

повинні бути покладені в основу парового регулювання трудових

правовідносин. Хоча ряд принципів трудового права, регулювання трудових

правовідносин можна зустріти у змісті окремих статей кодифікованого акту. І

така ситуація можлива, оскільки принципи права юридичного відображені в

нормативно-правових актах у вигляді окремих положень – норм-принципів,

норм-декларацій, норм-концепцій, або існують у прихованому вигляді і інших

юридичних нормах, у їх сукупності, й становлять собою керівні ідеї, положення,

на яких базується юридичне право [97, с. 93].

Однак, на наш погляд, засада рівності повинна знайти місце серед

основних принципів трудового права та правового регулювання трудових

відносин, які запропоновано визначити у ст. 2 Проекту трудового кодексу

України [102]. При тому не у вигляді заборони дискримінації, примусової та

дитячої праці, а у вигляді правової рівності суб’єктів трудового права, їх

рівноправ’я в рамках однакових статусів, рівності правового регулювання

статусів.
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Більшість дослідників погоджуються із твердженням про те, що трудові

відносини мають бути абсолютно рівними, тобто, що працівники не повинні

мати таку велику кількість явних переваг порівняно з роботодавцями.

Наприклад О.І. Кисельова та А. В. Семенова ставлять під сумнів існуючу при

регулюванні нерівність і заперечують, що працівники, в процесі виконання

своїх трудових обов’язків, перебувають у підпорядкуванні роботодавців, а тому

потребують більшого захисту з боку держави. На думку науковців, така позиція

є дещо застарілою, і сформована на уявленнях про трудове право, які склалися в

Україні історично. Можна сказати, що вона бере свої витоки ще з радянської

ідеології трудового права, в основі якої лежала теорія класової боротьби

Маркса, де буржуазія є пануючим класом, які експлуатують робочий клас.

Проте, в такому разі трудове законодавство можна розглядати і з протилежної

точки зору. А саме, з тієї, з якої розглядали дореволюційне трудове

законодавство радянські вчені на початку ХХ століття. Тобто, що воно є лише

засобом утихомирення робочого класу, наданням йому певних гарантій задля

подальшої його експлуатації [96, с. 106-107]. На наш погляд, слід акцентувати

увагу, що при виникненні трудових правовідносин роботодавець і особа, яка

реалізує здатність до праці, є соціально рівними, рівними перед законом, рівною

мірою охороняються нормами права від правопорушень, є рівними у праві на

захист.

Однак, при цьому метод правової рівності сторін – працівника і

роботодавця не застосовується у процесі реалізації трудових прав працівників,

оскільки працівник вправі вимагати не тільки утримання роботодавця від будь-

яких дій, що порушують його права, але й активних дій, спрямованих на

реалізацію і захист цих прав [103, с. 62–63]. В свою чергу роботодавець

відносно працівника здійснює управлінський вплив в процесі організації праці.

Як вказує А.Соцький,  «у зарубіжній юридичній і соціологічній літературі чітко

визначились із взаєминами роботодавець-працівник: це взаємини влади-
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підпорядкування. Залежно від країни, її історичного розвитку, суспільних

процесів, національних традицій ці взаємини мають жорсткіший чи

ліберальніший характер, але основа залишається єдиною – владарювання

роботодавця над працівниками. Цей різновид влади над людьми отримав назву

«господарська влада роботодавця». Можна сперечатися про наявність чи

відсутність такої влади на вітчизняних теренах, але взаємини між роботодавцем

і працівником ніколи не мали характеру рівності» [104, с. 35].

Отже, враховуючи вищевикладене, слід виділяти соціальну рівність

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

правовідносин (ми навмисне уникаємо застоування понятят укладення

трудового договору, оскільки такий договір не є єдиною підставою виникнення

трудових правовідносин), нерівність сторін при регулюванні процесу праці, що

проявляється у господарські владі роботодавця  і прав працівника вимагати не

тільки утримання роботодавця від будь-яких дій, що порушують його права, але

й активних дій, спрямованих на реалізацію і захист цих прав.

Вважаємо за доцільне до числа основних принципів правового

регулювання трудових відносин, які запропоновано визначити у ст. 2 Проекту

трудового кодексу України [102], додати принципи диференціації правового

регулювання та позитивної дискримінації, без яких неможливе забезпечення

фактичної (реальної) рівності у трудовому праві. Також вважаємо за потрібне

закріпити принцип забезпечення рівного захисту прав та інтересів працівників і

роботодавців, підтримуючи позицію О. І. Кисельової та А. В. Семенова, що

«слід розглядати сторони трудових відносин рівноправними між собою, не

надаючи при цьому суттєвих переваг одній з них. У законодавстві мають бути

чітко визначені не лише права працівників, але і права їхніх роботодавців» [96,

с. 109].

Вважаємо, що статтю, в якій би визначалися принципи регулювання

трудових правовідносин слід додати і до КЗпП України [94], при цьому



67

враховуючи вищевикладене щодо необхідності врегулювання рівності у

трудовому праві з одночасним переглядом кількості переваг працівників

порівняно з роботодавцями, переважання захисту з боку держави та  пріоритету

регулювання статусу працівників через їх фактичну підпорядкованість

роботодавцю.

Тим більше, що в сучасних умовах змін ринку праці та подальшого

розвитку ринкових відносин, конкуренції роботодавців все більш актуальною

стає необхідність захисту прав та інтересів роботодавців: від правопорушень з

боку інших роботодавців, органів влади, які наділено контрольними

повноваженнями.

Щодо  національного правового регулювання забезпечення рівності у

трудових правовідносинах чоловіків і жінок, то слід зупинити увагу на Законі

України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків»

від 08.09.2005 № 2866-IV [91]. За визначенням С. П. Погребняка, прийняття

вказаного закону є яскравим прикладом політики позитивних дій, яка

реалізується для досягнення гендерної рівності [35, с. 34]. Окрім терміну

позитивні дії вживають і інші: «тимчасові спеціальні заходи»; «позитивні

заходи»; «зворотна дискримінація» та «позитивна дискримінація», нарешті,

«установлення квот» (англ. «temporary special measures», «рositive actions»,

«affeirmative measures») [46, с. 16]. О.Г Христова визначає, що вказаний закон

виходить із субстантивної моделі рівності, яка базується на визнанні соціальних

і біологічних розбіжностей між чоловіками й жінками та їх урахуванні в процесі

законодавчого регулювання. У межах цієї позиції підкреслюється важливість

створення й забезпечення рівних можливостей для жінок і чоловіків щодо

реалізації своїх прав [47, с. 22]. Хоча слід зауважити, що в законодавстві

України відмічаємо і втілення протекціоністської моделі гендерної рівності.

Наприклад, при регулюванні працевлаштування на роботи зі шкідливими
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умовами праці, коли для жінок передбачено особливі правила задля збереження

репродуктивних функцій.

Враховуючи вищевикладене, доходимо висновку, що в результаті аналізу

норм законодавства про працю України, якими забезпечується рівність,

виділено такі вади правового регулювання на рівні КЗпП України як 1)

переважання у правовому регулюванні норм щодо статусу працівника у

положеннях КЗпП України; 2) спрямованість КЗпП України на захист прав

працівника; 3) відсутність прямого і чіткого закріплення принципів

регулювання трудових правовідносин, в тому числі і принципу рівності.

Засада рівності повинна знайти місце серед основних принципів трудового

права та правового регулювання трудових відносин, які необхідно закріпити в

окремій статті кодифікованого акту законодавства про працю України. При

тому не у вигляді заборони дискримінації, примусової та дитячої праці, а у

вигляді визначення принципів правової рівності суб’єктів трудового права, їх

рівноправ’я в рамках однакових статусів, рівності правового регулювання

статусів, диференціації правового регулювання та позитивної дискримінації,

забезпечення рівного захисту прав та інтересів працівників і роботодавців. Для

цього до числа основних принципів правового регулювання трудових відносин,

які запропоновано визначити у ст. 2 Проекту трудового кодексу України, слід

додати принципи диференціації правового регулювання та позитивної

дискримінації, без яких неможливе забезпечення фактичної (реальної) рівності у

трудовому праві. Щодо КЗпП України, то принципи регулювання трудових

правовідносин слід врегулювати в якості окремої статті та втілити в цьому

кодифікованому акті в цілому принцип рівності у вигляді усунення пріоритету

регулювання статусу та переважання захисту з боку держави працівників,

обумовлені фактичною підпорядкованістю останніх роботодавцю.
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Висновки до розділу 1.

1. Генезис забезпечення рівності у правовідносинах включає різне

смислове наповнення та сферу застосування вказаної категорії залежно від

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

додержавний період проявляється у застосуванні правил співіснування до

кожного, але тільки починаючи з часів Античності, констатуємо використання

категорії рівності при регулюванні відносин. При цьому, наповнення поняття

відрізняється залежно від етапу становлення і розвитку держави та права, що

піддається аналізу. Стародавні часи пов’язуються з використанням категорії

нерівності суб’єктів права при одночасному виділенні певних груп (станів,

класів та ін.), де все ж таки суб’єкти визначаються рівними. Однак, філософами

стародавнього світу  формується вчення про права і свободи як природний стан

людини. І на цій основі подальший розвиток забезпечення рівності у

правовідносинах пов’язується з трансформацією змісту відповідної категорії до

охоплення всіх людей без винятку як рівних у своїх правах та можливостях,

перед законом і судом. Таке розуміння становить основу сучасної концепції

рівності у правовідносинах, що втілюється за допомогою виділення та

поєднання формальної та фактичної рівності, які є розбіжними за змістом

категоріями, але поєднуються для розкриття сутності кожної з наведених і

формування цілісного уявлення про категорію рівності у трудовому праві

України.

2. Всі інтерпретації засади рівності у трудовому праві України

передбачають виокремлення формальної і фактичної рівності, не залежно від

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

рівність перед законом, рівність правосуб’єктності тощо ). Формально всі

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

заборони, обмеження та інші види проявів спеціальних статусів суб’єктів
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трудового права, які забезпечують фактичну рівність. Як правило, загальний

статус суб’єкта трудового права пов’язується з формальною рівністю. На

відміну від загального статусу спеціальний, як і індивідуальний, вже

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

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

фактичну рівність, забезпечену шляхом диференціації правового регулювання

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

позитивної дискримінації і направлена на реальне зрівняння прав і можливостей

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

мають відмінності  при реалізації трудових прав через фізіологічні, розумові,

вікові та інші особливості.

3. Сучасна сутність та зміст засади рівності у трудових відносинах в

Україні включає рівність трудових прав в рамках однакових статусів суб’єктів

трудового права, правову рівність сторін при виникненні трудових

правовідносин, рівність суб’єктів трудового права перед законом, у праві на

захист.

4. Особливістю трудового права в аспекті сучасної сутності та змісту

засади рівності є те, що набуття особами таких спеціальних статусів як

«працівник» і «роботодавець» пов’язується з встановленням нерівності між

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

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

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

працівник і роботодавець передбачає нерівність сторін трудових правовідносин.

Водночас, сфера застосування такої нерівності у вигляді прав роботодавця з

організації процесу праці, встановлення умов праці та вирішення інших питань

застосування найманої праці, обмежується виключно трудовими відносинами і

не стосується інших зв’язків, які існують чи виникають поза такими

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

працівника роботодавцю обмежується вирішенням питань реалізації права на

працю та застосування найманої праці.

5. Принцип рівності у трудовому праві в сучасному розумінні його

сутності і змісту, які встановлені на основі аналізу міжнародно-правового

регулювання забезпечення рівності у трудових відносинах, охоплює наступні

складові: 1) визначення права на працю правом кожної людини; 2) заборона

дискримінації; 3) рівні можливості в обранні роботодавця; 4) заборона

примушування чи зобов’язання до праці; 5) гендерна рівність.

6. Встановлення змісту рівності на основі норм законодавства ЄС дає

підстави для виділення європейських стандартів забезпечення рівності при

працевлаштуванні, що мають специфіку залежно від ознаки громадянства, але

не вважаються дискримінацією при цьому. Сутність і зміст рівності при

прийнятті на роботу, визначені на основі аналізу правових основ

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

пересування працівників та відсутність дискримінації при працевлаштуванні

осіб, які є громадянами країн членів ЄС; 2) спеціальний дозвіл для прийняття на

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

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

громадян третіх держав.

7. КЗпП України був прийнятий ще до прийняття конституції, що

обумовлює застарілість його норм, які стосуються забезпечення рівності, в

наступних аспектах: 1) відповідний принцип прямо не закріплено, 2)

спрямованість акту в цілому на захист працівника, 3) включення норм, які

втілюють протекціоністську модель гендерної рівності.

8. В результаті аналізу норм законодавства про працю України

виділено такі інтерпретації принципу рівності як рівність перед законом та

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



72

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

служби та служби в органах місцевого самоврядування тощо. Вказаних

інтерпретацій принципу рівності недостатньо для реального втілення вказаного

принципу. Для впровадження в законодавстві України запропоновані такі

інтерпретації принципу рівності як 1) рівність регулювання статусу суб’єктів

трудового права; 2) рівного захисту трудових прав та інтересів працівників і

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

правовідносин.

9. Обґрунтовано, що засада рівності повинна знайти місце серед

основних принципів трудового права та правового регулювання трудових

відносин, які необхідно закріпити в окремій статті кодифікованого акту

законодавства про працю України. При тому не у вигляді заборони

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

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

статусів, рівності правового регулювання статусів, диференціації правового

регулювання та позитивної дискримінації, забезпечення рівного захисту прав та

інтересів працівників і роботодавців.
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РОЗДІЛ 2.

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПУ РІВНОСТІ ПРИ ПРИЙНЯТТІ НА РОБОТУ

2.1. Матеріально-правові гарантії забезпечення рівності прав громадян при

прийнятті на роботу

Закріплення принципу рівності у трудовому праві беззаперечно важливе,

але не менш важливим є його втілення при виникненні, зміні та припиненні

трудових правовідносин. Щодо прийняття на роботу, то рівність трудових прав

і можливостей в межах однакових статусів суб’єктів трудового права, рівність

сторін при виникнення трудових правовідносин, соціальна рівність суб’єктів

трудового права – це необхідні у правовій демократичній соціальній держави

вимоги для втілення. Для забезпечення реалізації рівності при прийнятті на

роботу розроблені  і закріплені гарантії. Є. В. Білозьоров визначає, що «права і

свободи людини та громадянина, хоча і закріплені Конституцією України,

належним чином не реалізуються, а у багатьох випадках порушуються.

Внаслідок цього ми маємо високий рівень злочинності та корупції й низький

рівень законності і правопорядку в державі… Сучасний стан правового статусу

людини в Україні у різних сферах соціального життя свідчить про

недосконалість та розбалансованість механізму забезпечення прав і свобод

особи. Проголошення особистих прав і свобод людини та громадянина є

важливою, але не єдиною ознакою правопорядку у суспільстві. Необхідно

також створити відповідні умови для реалізації прав і свобод, що повинні

забезпечуватися надійною системою їхніх гарантій» [105, с. 26-27]. Порівняльне

дослідження джерел європейського та національного права Л.Л. Богачовою

свідчить про те, що «за змістом гарантії прав людини, передбачені українським

законодавством, зорієнтовані на європейські правові стандарти. Суттєві

відмінності спостерігаються у механізмах реалізації таких гарантій. Якщо в
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межах європейського правового простору вони є дієвими, до- ступними та

ефективними, то Україна робить тільки перші кроки в напрямі надання їм

реального характеру. Запозичення позитивного досвіду європейських країн у

забезпеченні прав людини має стати першочерговим завданням держави, яка

про- голосила себе демократичною, соціальною і правовою і визнала права і

свободи людини та їх гарантії такими, що визначають зміст і спрямованість її

діяльності» [106, с. 70]. Від так питання гарантій забезпечення рівності при

прийнятті на роботу є вкрай актуальним для України.

Як вказує В.С. Єгорова, категорія «гарантія» є досить вживаною у

вітчизняній та зарубіжній юридичній науці,  але її сутність і зміст –

неоднозначні. Проблема визначення поняття «гарантія» на сьогодні не має

однозначного вирішення. Однак, не зважаючи на різні підходи до розуміння

терміну «гарантія», науковець зауважує, що всім їм притаманні певні

одноманітні риси, серед яких: 1) способи та засоби, які розглядаються в

сукупності; 2) їх законодавче закріплення; 3) вони направлені на досягнення тієї

або іншої мети [107, с. 136].

К. Ю. Мельник, А. О. Бабенко пропонують погодитися з відомими

теоретиками права, які термін «гарантія» визначають через категорії «умови»,

«засоби» і «способи», адже одні гарантії (економічні, політичні, ідеологічні)

можна вважати умовами здійснення прав, свобод та інтересів людини, інші

гарантії (юридичні) доцільно вважати засобами та способами захисту прав,

свобод та інтересів людини [95, с. 10].

Є.  В. Білозьоров доходить висновку, що правові гарантії є правовими

засобами та способами, за допомогою яких реалізуються, охороняються,

захищаються права й свободи громадян, поновлюються їх порушені права.

Дотримання правових гарантій є однією із головних умов забезпечення

законності та правопорядку в державі та в усіх сферах суспільного життя [105,

с. 27]. З цього приводу В.С. Єгорова визначає, що поняття гарантій тісно
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споріднене з такими категоріями, як «соціальний захист», «правовий захист»,

«система забезпечення», «умови», «фактори», порівняно з якими воно іноді

набуває більш широке або, навпаки, вузьке смислове значення. Гарантіями є

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

реалізацію предмету гарантування, на усунення можливих перешкод

неналежного його здійснення [107, с. 136]. Це означає, що правовими

гарантіями забезпечення рівності при прийнятті на роботу є сукупність

об’єктивних та суб’єктивних чинників, спрямованих на практичну реалізацію

рівності, на усунення можливих перешкод неналежного її здійснення.

У вузькому сенсі в європейському праві під гарантіями прав і свобод

людини  розуміють засоби захисту прав від порушень, процедури поновлення

порушених прав і порядок відшкодування завданої шкоди [106, с. 58]. В цьому

значенні гарантії, вважає Є. В. Білозьоров, «являють собою цілу низку

конкретних засобів, завдяки яким стає реальним ефективне здійснення

громадянами своїх прав і свобод, їх охорона та захист від правопорушення. Їх

головне призначення полягає в забезпеченні всіх і кожного рівними правовими

можливостями для набуття, реалізації, охорони та захисту суб’єктивних прав і

свобод. Роль і значення гарантій прав і свобод особи визначається тим, що вони

є важливими чинниками в економічній, політико-правовій, культурній та інших

сферах життя суспільства, які створюють умови для реальної можливості

здійснення прав і свобод особи» [105, с. 26-27].

Користуючись класифікацією гарантій діяльності суддів судів загальної

юрисдикції, розробленою В.С. Єгоровою, можна юридичні гарантії

забезпечення рівності при прийнятті на роботу можна класифікувати за

певними критеріями: 1) за юридичною силою нормативно-правових актів, які

містять норми-гарантії, вони поділяються на такі, що містяться в законах і

підзаконних нормативних актах; 2) за місцем їх закріплення в системі

законодавства – на загальноправові та галузеві; 3) за видом юридичних норм,



76

які закріплюють гарантії – на матеріальні та процесуальні; 4) за особливістю

правового статусу деяких категорій суддів – на загальні та спеціальні [107, с.

137]. Продовжуючи пошук критеріїв класифікації, слід звернути увагу на

європейський досвід. В європейському праві під гарантіями гарантії прийнято

поділяти на загальні (поширюються на будь-які права і свободи) і спеціальні

(стосуються окремих прав і свобод). Система загальних гарантій включає: а)

матеріальні гарантії у вигляді права особи на компенсацію збитків, спричинених

порушенням її прав; б) інституційні гарантії, пов’язані з функціонуванням

органів, діяльність яких спрямована на охорону і захист порушених прав; в)

процесуальні гарантії, які реалізуються при здійсненні правосуддя, передусім у

межах кримінального процесу [106, с. 58]. Є пропозиція об’єднання

матеріальних та процесуальних гарантій в категорію нормативних [108, c. 382].

Однак, в даному дослідженні ми окремо розглянемо матеріальні і процесуальні

гарантії забезпечення рівності при прийнятті на роботу задля їх детального

вивчення, виділення проблем забезпечення та розробки пропозицій щодо

вдосконалення. Отже, беручи за основу наведе класифікацію  виділимо та

проаналізуємо гарантії забезпечення рівності при прийнятті на роботу,

починаючи з матеріально-правових, беручи широке розуміння категорій

правових гарантій.

За своєю структурою у вказаному значенні правові гарантії включають в

себе, по-перше, юридичні акти, тобто закони, підзаконні та інші нормативні

акти, по-друге, організаційно-правову діяльність суб’єктів права, по-третє,

спеціальні гарантуючі методи впливу на суспільні відносини, тобто

правотворчі, прправореалізуючі та контрольно-наглядові процеси, спрямовані

на забезпечення гарантій діяльності [107, с. 137]. Щодо призначення, то як

вказує О.П. Васильченко, завдяки нормативним гарантіям визначається зміст

принципу рівності прав і свобод людини і громадянина, форми його реалізації
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та процесуальні процедури охорони і захисту. Їх особливість полягає в тому, що

вони забезпечуються правотворчою і правозастосовною діяльністю [109, c. 22].

Конституція України містить 15 статей, в яких йдеться про рівність особи.

Це положення про рівність як основоположну засаду конституційно-правового

статусу людини і громадянина (ст. 21 і ст. 24); національний правовий режим

для іноземців та осіб без громадянства (ст. 26); рівне право громадян доступу до

державної служби, а також до служби в органах місцевого самоврядування (ст.

38); державну гарантію рівних можливостей громадян у виборі професії та роду

трудової діяльності (ст. 43); рівні права і обов'язки членів подружжя у шлюбі та

сім'ї (ст. 51); рівність дітей у правах незалежно від походження і народження

(ст. 52); принцип рівного виборчого права (ст. 71, ст.76, ст. 103, ст. 136, ст. 141);

рівність усіх суб'єктів права власності перед законом (ст. 13); рівноправність

усіх професійних спілок та рівність перед законом об'єднань громадян (ст. 36);

рівність учасників судового процесу перед законом і судом (ст. 129) [48, с. 147].

Відповідно до Конституції України принцип рівності прав і свобод людини і

громадянина в сучасному його розумінні містить такі положення. По-перше, усі

люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах,  які,  у свою чергу,  є

невідчужуваними та непорушними (ст. 22). Кожна людина має право на вільний

розвиток своєї особистості, якщо при цьому не порушуються права і свободи

інших людей, та має обов’язки перед суспільством, у якому забезпечується

вільний і всебічний розвиток її особистості (ст. 23) [109, c. 22]. «Громадяни

мають рівні конституційні права і свободи» (ч. 1 ст. 24 Конституції України):

держава зобов’язана забезпечувати на засадах рівності фундаментальні права

всім, хто знаходиться під її юрисдикцією і що необхідне застосування

однакових стандартів прав і свобод до всіх громадян [42, с. 16-17].

Деталізований розгляд принципу рівності у ст. 24 Конституції дозволяє

виділити такі його аспекти прояву: 1) рівність прав і свобод (рівноправність)

незалежно від будь-яких ознак: раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та
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інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового

стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками; 2) рівність перед

законом; 3) рівноправність жінки і чоловіка (гендерна рівність) тощо. Вказівка у

ч. 2 ст. 24 Основного Закону України на «інші ознаки» означає, що такий

перелік не є вичерпним і має відкритий характер: жодна нерівність в основних

правах і обов’язках є недопустимою. З огляду на вищезазначене до таких можна

віднести рід і характер занять, стан здоров’я, сімейний стан, сексуальну

орієнтацію тощо [29, с. 113]. Це означає, що 1) рівність прав і свобод громадян

забороняє будь-якого виду дискримінацію, 2) держава зобов’язана надати

людині засоби дієвого захисту проти будь-якої дискримінації. По-друге, термін

«рівноправність» буквально говорить про рівність лише прав, але в юридичній

теорії йому надають більш широке тлумачення. Формула «немає прав без

обов’язків і обов’язків без прав» з’явилася ще в римському праві, детально

розглядалася в роботах класиків марксизму й перекочувала в спеціально-

юридичні дослідження, трансформувавшись у конструкцію «єдності (злиття)

прав і обов’язків». І хоча в літературі при визначенні змісту рівноправності,

керуючись буквальним розумінням цього терміну, нерідко звертають увагу

лише на один її бік — рівність прав і свобод людини і громадянина, не слід

забувати про інший аспект — рівність обов’язків [42, с. 16-17].

Аналізуючи рівність як конституційний припис через призму трудових

правовідносин, необхідно зауважити про закріплення в Основному Законі

гарантування державою рівних можливостей у виборі професії та роду трудової

діяльності (ч. 2 ст. 43); рівність дітей у своїх правах незалежно від походження

(ч. 1 ст. 52) тощо [29, с. 113],  рівне право громадян доступу до державної

служби, а також до служби в органах місцевого самоврядування (ст. 38); рівні

права і обов'язки членів подружжя у шлюбі та сім'ї (ст. 51) [48, с. 147]. Після

прийняття Конституції України стають актуальними питання створення
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механізму реалізації її положень, у тому числі й тих, що пов’язані з втіленням у

життя передбачених нею прав, свобод та обов’язків [95, с. 8].

Одразу зауважимо, що рівність при прийнятті на роботу закріплено не

тільки в нормах Основного Закону. Так, наприклад, в ч. 1 та 2 ст. 3 Закону

України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 № 5067-VI [110] закріплено

рівність прав громадян при прийнятті на роботу у вигляді права кожного на

вільно обрану зайнятість та заборону примушування до праці у будь-якій формі.

Звертаємо увагу, що при цьому ст. 9 вказаного Закону передбачає право

кожного на соціальний захист у разі настання безробіття, що одним зі шляхів

реалізації має «надання додаткової гарантії зайнятості окремим категоріям

населення, які не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці».

Аналізуючи в синтез обидва положення щодо принципу рівності при прийнятті

на роботу, констатуємо поєднання формальної та фактичної рівності при

встановленні відповідної матеріально-правові гарантії забезпечення рівності

при виникненні трудових правовідносинах.

Окремо зупинимося на регулюванні принципу рівності в нормах КЗпП

України [94]. Ми вже зазначали, що КЗпП України був прийнятий ще до

прийняття конституції, що обумовлює застарілість його норм, що стосується і

забезпечення рівності: відповідний принцип прямо не закріплено, спрямованість

на захист працівника, включення норм, які втілюють протекціоністську модель

гендерної рівності. Однак, ці норми дають, а тому ми зобов’язані встановити,

які матеріально-правові гарантії забезпечення рівності при прийнятті на роботу

включають норми Кодексу.

І одразу стикаємося з проблемою. Конституційний принцип рівності за

змістом, що будь-яка фізична особа, яка володіє трудовою правосуб’єктністю,

має право на підставі вільного вибору укласти трудовий договір з роботодавцем

представлено дещо по-іншому в КЗпП України. Зокрема, у ч. 1 ст. 2 КЗпП

України закріплено право громадян України на працю [95, с. 129], чим
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безпідставно звужено обсяг конституційної гарантії забезпечення рівності при

прийнятті на роботу. З цього приводу К. Ю. Мельник та А. О. Бабенко

вказують, що «норма ч. 1 ст. 2 КЗпП України звужує норму ст. 43 Конституції

України, визнаючи право на працю лише за громадянами України. Так,

Конституція України у ст. 43 гарантує право кожного на працю, тобто дане

право поширюється і на громадян України, і іноземців, і осіб без

громадянства… це доволі велика категорія осіб, яка мешкає в Україні і потребує

відповідного державного захисту… норми галузевого законодавства повинні

закріплювати правила, які поширюються як на громадян України, так і на

іноземців та осіб без громадянства» [95, с. 130-131]. Лише таким чином буде

усунуто проблему дискримінації за ознакою громадянства, які прослідковується

у ст. 2 КЗпП України у чинній редакції [94], всупереч нормам Конституції

України [88]. Отже, на сьогодні є необхідність закріплення у ст. 2 КЗпП України

права кожного на працю. Водночас це не означає, що за ознакою громадянства

регулювання праці не може зазнавати диференціації. Зокрема, регулювання

трудових відносин іноземців та осіб без громадянства, які працюють в Україні

має особливості, в тому числі і при прийнятті на роботу. І про можливість

визначення таких особливостей законами чи міжнародним договорам України,

згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, слід зазначити

у ст. 2 КЗпП України при врегулюванні права кожного на працю. Також

доцільно зауважити про особливості регулювання праці іноземців та осіб без

громадянства, які працюють у складі дипломатичних представництв іноземних

держав або представництв міжнародних організацій в Україні, або уклали з

іноземними роботодавцями трудові договори про виконання роботи в Україні

[111, с.106 ] .

Статті ж 8 та 8-1 КЗпП України можна буде вважати конкретизацією

окремих з означених принципів регулювання права на працю.
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Щодо ст. 2-1 КЗпП України [94], то в ній забороняється дискримінація, а

сама стаття має назву «Рівність трудових прав громадян». По-перше, знову ж

таки як і у попередньо аналізованій статті, зустрічаємо поняття громадянина

при визначенні правила рівності трудових прав. Хоча слід зауважити, що

змістом статті охоплено заборону будь-якої дискримінації у сфері праці,

зокрема порушення принципу рівності прав і можливостей, пряме або непряме

обмеження прав працівників залежно від іноземного походження. По-друге,

звертаємо увагу на розбіжність назви та обсягу змісту статті. В назві йдеться

про рівність прав. При розкритті принципу рівності нормою передбачена

рівність не тільки прав, але і можливостей, що цілком відповідає сутності і

змісту принципу рівності у трудовому праві. Таким чином, ст. 2-1 КЗпП

доцільно зазвати «Рівність трудових прав і можливостей». В сукупності з

запропонованими змінами щодо включення до Кодексу окремої статті, якою б

були визначені принципи регулювання трудових правовідносин, цілком

логічним є розкриття змісту кожного з принципів, на що сьогодні спрямована

ст. 2-1 КЗпП [94]. Доречи, поняття негативної дискримінації в КЗпП України не

розкрито. А при визначенні і розкритті принципів це доцільно зробити, при

тому не тільки стосовно поняття негативна дискримінація, але і стосовно

поняття позитивна дискримінація.

Також зауважимо, що, на наш погляд, трудові права мають не тільки

працівники, але і роботодавці. Сферою дії трудового права України охоплені

відносини, які виникають у зв’язку з реалізацією права на працю та

застосуванням найманої праці. І те, що КЗпП України переважно регулює

трудові права працівника, не означає їх відсутність у роботодавців. Хоча така

ситуація стає умовою розробки концепції ототожнення понять трудові права та

трудові права найманого працівника. Наприклад, здійснивши ґрунтовне

дослідження основних трудових прав на основі аналізу міжнародних норм та

національного правового регулювання в Україні Є.В. Краснов доходить
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висновку, що система основних трудових прав складається з індивідуальних і

колективних трудових прав, носить динамічний характер, здатна змінюватися та

розширюватися. На її розвиток впливають такі об'єктивні чинники як рівень

розвитку суспільства, його демократизації, ступінь входження у міжнародний та

європейський правові простори. При цьому поняття основних трудових прав

називається як можливості людини у сфері праці, закріплені у міжнародних

актах, Конституції, законах України і необхідні для її гідного існування й

розвитку та забезпечення якості трудового життя [112, с. 11]. І це визначення

хоч і має недоліки, але в аспекті належності трудових прав позбавлене

конкретизації стосовно працівника. Однак, подальше розкриття видів основних

трудових прав все ж таки включає ознаку їх належності виключно працівникові.

Зокрема, науковець визначає, що класифікація основних трудових прав за

такими підставами: за суб'єктною ознакою - індивідуальні та колективні трудові

права. Перші здійснюються працівником індивідуально, другі - у складі

колективу працівників. Залежно від суб'єктів індивідуальних і колективних

трудових правовідносин, в рамках яких реалізуються індивідуальні та

колективні трудові права, основні трудові права можна класифікувати як права

найманих працівників, права організацій працівників, права працівників —

мігрантів, права жінок, права дітей та підлітків, права працівників із сімейними

обов'язками, права інвалідів, права представників працівників, права

роботодавців, права організацій роботодавців [112, с. 11]. Однак, на наш погляд,

наведене трактування поняття основних трудових прав значно вужче за змістом

від його реального об’єму і не може обмежуватися таким суб’єктом трудового

права як працівник.

Вважаємо, що суб’єктом трудових прав може бути як працівник, так і

роботодавець, як організація працівників (профспілка), так і організація

роботодавців. Як вказує І.В. Лагутіна, особисті немайнові трудові права – це

суб’єктивні трудові права, які мають відносний характер, суб’єктами яких, за
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загальним правилом, є працівник і роботодавець. Характеризуючи ці права

науковець визначає, що особисті немайнові трудові права як суб’єктивні

трудові права – це можливості забезпечувати особисту цілісність, фізичну та

психічну недоторканність, індивідуалізацію особистості та автономію у сфері

трудових відносин у межах, передбачених чинним законодавством. Відмінними

ознаками особистих немайнових прав є такі: по- перше, вони не можуть бути

оцінені у грошах, тобто за своєю природою мають нематеріальний характер; по-

друге, вони невіддільні від особистості (ці права не можна подарувати, продати,

передати у спадок або в інший спосіб відділити від особи) і спрямовані на

виявлення і розвиток індивідуальних здібностей особистості; по-третє,

виникають ці права не з народження, а в процесі праці [113, с. 196].

Вважаємо можливо виділяти такі права, що належать виключно якомусь

конкретному суб’єкту трудових правовідносин: право прийому на роботу, право

на оплату праці. І такі трудові права, що можуть бути реалізовані обома

сторонами при виникненні трудових правовідносин. Наприклад, право на

захист, на укладення трудового договору, на ведення переговорів та інші

трудові права, які є складовою правового статусу як працівників, так і

роботодавців.

З огляду на вищевикладене є необхідність перегляду ознак і поняття

дискримінації у змісті ст. 2-1 КЗпП [94]. Наприклад щодо такої ознаки заборони

дискримінації як «звернення або наміру звернення до суду чи інших органів за

захистом своїх прав або надання підтримки іншим працівникам у захисті їх

прав», що охоплена змістом ст. 2-1 КЗпП [94]. Як ми зазначили, право на захист

і його гарантія не обмежується таким суб’єктом як працівник. Роботодавці в

рівній мірі мають права та можливості для захисту своїх прав та інтересів. А

тому ми запропонували до принципів регулювання трудових правовідносин

додати забезпечення рівного захисту прав та інтересів працівників і

роботодавців, що включає перегляд поняття негативної дискримінації за
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ознакою  звернення або наміру звернення до суду чи інших органів за захистом

своїх прав або надання підтримки іншим працівникам у захисті їх прав.

Негативна дискримінація – це спосіб деформації рівноправності суб’єктів

правовідносин або рівності їх юридичного статусу шляхом зміни взаємозв’язків

прав і обов’язків їх забезпеченості, обсягу й сфер реалізації з метою

встановлення, корекції, об’єктивно обґрунтованих або суб’єктивно мотивованих

параметрів справедливості й волі в соціумі [49, с. 169]. Аналізуючи поняття

дискримінації Р.Я Мандель констатує, що поширеною є позиція розуміння

дискримінації як тільки негативного явища [114, с. 24]. Так, наприклад,

К.Ю. Мельник та А. О. Бабенко визначають, що «дискримінація як явище

суспільної дійсності несе негатив у життя будь-якої країни, оскільки озлобляє

частину суспільства, яка піддається утискам, спрямовує її незадоволення на

інших членів суспільства та державні інституції. Все це може призвести, як

свідчить історія, до соціальних потрясінь у державі» [95, с. 132]. Однак,

Р.Я. Мандель видається, що «доцільно розглядати її як складний і

неоднозначний феномен, який має і позитивний аспект. Мова йде про так звану

позитивну дискримінацію, тобто тимчасовий захід, який передбачає відмінності

у підходах правового регулювання з метою компенсації фактичної нерівності,

що існує. Таким чином, дискримінації властиві такі риси: відмінне ставлення,

засноване на певних ознаках, його протиправний характер, відсутність

об’єктивного і розумного обґрунтування мети і результатів відповідного заходу,

негативний характер різного ставлення, метою або наслідком якого є посягання

на рівність [114, с. 24]. Підтримуючи позицію виділення негативного і

позитивного аспекту дискримінації, зауважимо, що в законодавстві України не

вживають термінів негативна і позитивна дискримінація. Натомість,

використані поняття дискримінація (як негативний аспект) і позитивні дії (як

позитивна дискримінація), про свідчить, в першу чергу, норми Закону України
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«Про засади запобігання і протидії дискримінації в Україні» від 06.09.2012 року

[90].

Також в цьому контексті зауважимо, що незважаючи на традиційне

розуміння негативної дискримінації як явища, яке стосується майбутніх

працівників. На наш погляд, при регулюванні рівності та принципу

недискримінації слід враховувати, що роботодавців теж можуть

дискримінувати. Наприклад, надання окремим підприємцям податкових та

інших пільг, які ставлять їх у привілейоване становище щодо інших

підприємців, що призводить до монополізації ринку певного товару, обмеження

прав підприємців щодо придбання та реалізації товарів, встановлення заборон

чи обмежень відносно окремих підприємців або груп підприємців [115; 116] є

нічим іншим, як негативною дискримінацією роботодавців-підприємців.

Повна ліквідація дискримінації в будь-якій сфері передбачає узгодження

норм внутрішньодержавного національного законодавства з нормами

міжнародного права, а також створення дієвих механізмів задля застосування

відповідних норм на практиці [117, с. 409]. А тому звернімо увагу, що Проекті

Трудового кодексу [102] поряд з положенням про заборону дискримінації

(доречи – серед принципів регулювання трудових правовідносин в рамках

окремої статті) наявне положення щодо «забезпечення особам, які зазнали такої

дискримінації, права на звернення до суду щодо визнання факту дискримінації

та її усунення, а також відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок

дискримінації».

В цьому контексті зауважмо, що п. 8 ч. 1 ст. 5 Закону України «Про

зайнятість населення» від 05.07.2012 № 5067-VI [110] передбачено зобов’язання

держави гарантувати у сфері зайнятості «захист від дискримінації у сфері

зайнятості, необґрунтованої відмови у найманні на роботу і незаконного

звільнення». Однак, КЗпП України аналогічної гарантії не містить, хоча
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включає окреме положення щодо заборони і розуміння дискримінації при

укладенні трудового договору [118, с.48 ] .

Зокрема, ст. 22 КЗпП України [94] встановлює гарантії при укладенні, зміні

та припиненні трудового договору. Не зважаючи на назву, аналіз положень

статті вказує, що переважно визначені положення щодо працевлаштування,

якими гарантується забезпечення рівності при прийнятті на роботу.

Пложеннями ст. 22 КЗпП України [94] передбачено, по-перше,

обґрунтованість відмови при прийнятті на роботу. Ця вимога міститься у ч. 1 ст.

22 КЗпП України [94]. Як вказують К. Ю. Мельник та А. О. Бабенко,

національний законодавець не розкриває зміст поняття «необґрунтована

відмова у прийнятті на роботу». А тому науковці пропонують ознаками

досліджуваного явища визначити наявність вакантної посади та відмову у

прийнятті на роботу з мотивів, які не стосуються ділових якостей претендента.

Ділові якості фізичної особи – це сукупність знань, умінь та навичок, якими

володіє фізична особа, що необхідні для виконання відповідної трудової

функції. Отже, необґрунтованою є відмова в укладенні трудового договору за

наявності вакантного робочого місця (посади), невмотивована чи мотивована

посиланнями на обставини, які не належать до ділових якостей фізичної особи

[95, с. 132]. Погоджуючись з наведеним, додаємо, що мотивовані посилання на

обставини, які не належать до ділових якостей фізичної особи, можуть бути

проявом дискримінації.

У ч.2 ст. 22 КЗпП України [94] визначено поняття дискримінації при

укладенні трудового договору як пряме або непряме обмеження прав чи

встановлення прямих або непрямих переваг при укладенні, зміні та припиненні

трудового договору залежно від походження, соціального і майнового стану,

расової та національної приналежності, статі, мови, політичних поглядів,

релігійних переконань, членства у професійній спілці чи іншому об'єднанні

громадян, роду і характеру занять, місця проживання не допускається [94]. Таке
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тлумачення покликане уможливити оцінку підстави відмови: дії роботодавця є

дискримінацією, чи являють собою застосування диференційованих норм чи

позитивних дій. Щодо диференціації, то ч. 3 ст. 22 КЗпП України [94]

встановлює, що встановлені законодавством вимоги щодо віку, рівня освіти,

стану здоров'я працівника не є дискримінацією. Такі вимоги являють собою

диференціацією при працевлаштуванні, а тому їх застосування  визначається

обґрунтованою відмовою при прийнятті на роботу.

Більш складним з точки зору правозастосування є визначення поняття

доведення факту дискримінації, порушення принципу рівності при прийнятті на

роботу. А тому, як визначає І.В. Лагутіна, «практика поки далека від

забезпечення виконання цих вимог. Про це можна судити за змістом оголошень

про прийом на роботу, що публікуються в засобах масової інформації, у тому

числі спеціальних виданнях, присвячених пошуку роботи, і наявними на ринку

праці вакансій. У них вимоги до бажаючих поступити на роботу

встановлюються за статтю, віком, місцем проживання, наявності реєстрації в

даній місцевості та іншим дискримінаційним підставах» [119, с. 217]. Про

проблеми доказування у справах по ч. 1та 2 ст. 22 КЗпП України [94]

поговоримо у наступному підрозділі.

Досліджуючи ж матеріально-правові гарантії забезпечення рівності при

прийнятті на роботу, звернімо увагу на думку П. А. Бущенко, що ст. 22 КЗпП

України мусить враховувати й інтереси роботодавця при прийнятті на роботу.

Тому її необхідно доповнити таким правилом: у прийнятті на роботу можна

відмовити в разі відсутності виробничої необхідності чи недоцільності

використання працівника на даному підприємстві за певною роботою чи

посадою. При цьому в статті можна навести випадки, коли саме працівникові

слід відмовляти у прийнятті на роботу. До них, на думку науковця, можна

віднести: а) відсутність вільних робочих місць чи вакантних посад; б)

відсутність у працівника фахової освіти, необхідної для виконання роботи чи
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зайняття посади; в) невідповідність кваліфікації працівника тим

кваліфікаційним вимогам, що ставляться до роботи чи посади на даному

підприємстві; г) відсутність належного стану здоров'я, необхідного для

виконання роботи чи обов'язків за посадою у даного роботодавця; д)

невідповідність працівника моральним якостям, що вимагаються для виконання

обов'язків за роботою чи посадою; е) при вирішенні питання про повторне

прийняття на роботу осіб, раніше звільнених з даного підприємства за винні дії

[120, с. 24-25]. Вважаємо зайвим наводити перелік випадків, тим більше

вичерпний. А от щодо визначення загального правила визначення вимоги

обґрунтованою, коли відсутні вакансії, то таке уточнення можливе.

Отже, забезпечення принципів рівності та недискримінації на основі ст. 22

КЗпП України має вади правового регулювання, що на практиці ускладнюють

втілення відповідних принципів, захист трудових прав у разі порушення,

оспорення чи невизнання. Вдосконалення регулювання гарантій при прийнятті

на роботу повинно охоплювати конкретизацію поняття «обґрунтованість

відмови при прийнятті на роботу» на рівні закону.

Продовжуючи означену думку, зауважимо, що саме по-собі закріплення

права на захист є гарантією рівності при прийнятті на роботу. Право на захист –

це суб’єктивне право людини на відновлення порушених прав і свобод. Воно

означає закріплену в законі можливість людини вдаватися до примусу держави

в разі порушення її прав, внаслідок чого складаються відповідні правові

відносини, які опосередковують порядок і процедуру здійснення захисних

заходів. Це право можна здійснювати за допомогою самозахисту, так і шляхом

звернення до відповідних органів та організацій, з-поміж яких провідна роль,

безперечно, належить судам [105, с. 28]. У ч. 2 ст. 8, ст. 55 Конституції України

[88] встановлено право кожного на самозахист (будь-якими не забороненими

законом засобами) та на звернення до суду за захистом прав, а щодо
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конституційних прав і свобод, то гарантується їх захист безпосередньо на

підставі Конституції України.

Окремо зауважимо про регулювання прийняття на роботу жінок.

Законодавство України стосовно правового регулювання праці жінок

ґрунтується на принципах забезпечення гендерної рівності в трудових

правовідносинах, а також надання додаткових гарантій, пільг та переваг жінкам

у процесі їхньої трудової діяльності, стверджують І. В. Шульженко, О. І.

Романюк [121, с. 129-130]. Наприклад, ст. 184 КЗпП України [94] передбачає

гарантії при прийнятті на роботу вагітних жінок і жінок, які мають дітей.

Зокрема, забороняється відмовляти жінкам у прийнятті на роботу з мотивів,

пов'язаних з вагітністю або наявністю дітей віком до трьох років, а одиноким

матерям - за наявністю дитини віком до чотирнадцяти років або дитини з

інвалідністю. При цьому, що особливо важливо 1) для забезпечення рівності на

практиці в описаних випадках, при відмові у прийнятті на роботу зазначеним

категоріям жінок роботодавець зобов'язаний повідомляти їм причини відмови у

письмовій формі; 2) для вказаних категорій осіб окремо закріплено право

оскарження у судовому порядку відмови у прийнятті на роботу.

І. В. Шульженко, О. І. Романюк пояснюють описану вище позицію

законодавця загальним визнанням того, «що організм жінки слабкіший, ніж

чоловічий, вона несе підвищене навантаження під час вагітності та годування

дитини, їй необхідні належні умови для догляду за грудними дітьми і в багатьох

випадках жінка, крім роботи на виробництві, більше часу приділяє домашньому

господарству та вихованню дітей. Цілком очевидно, що жінці щоб на рівних

конкурувати з чоловіком на ринку праці, особливо в умовах ринкової економіки

та жорстокої конкуренції, потрібні додаткові правові гарантії у вигляді пільг та

переваг. У нашій державі на законодавчому рівні жінкам надаються спеціальні

пільги та переваги в галузі працевлаштування» [121, с. 129-130]. На наш погляд,

така аргументація не є точною і сумнівною, коли наводяться аргументи
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розподілу домашніх обов’язків з переважанням жіночих, по піклуванню за

дитиною. Дійсно фізіологічно жінка і чоловік мають особливості. І ці

особливості повинні бути враховані при працевлаштуванні, але не тому що

жінка піклується про дітей (батько так сомо має займається дітьми, як і мати) чи

веде домашнє господарство. В країнах ЄС поширюється практика знаходження

у відпустці по догляду за дитиною батька дитини, а не матері, як це традиційно

прийнято в Україні. Особливості повинні бути враховані, але не для збереження

репродуктивної функції чи ведення господарства, а для  забезпечення реальної

рівності прав і можливостей при працевлаштуванні чоловіків і жінок. Для цього

впровадженню підлягає субстантивна модель гендерної рівності, що вже на

сьогодні знайшла відображення в низці положень чинного законодавства

України.

Ст. 17 Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей

жінок і чоловіків» від 08.09.2005 № 2866-IV [91] присвячена забезпеченню

рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у праці: у працевлаштуванні,

просуванні по роботі, підвищенні кваліфікації та перепідготовці. Зокрема, для

реалізації рівності жінок та чоловіків у правах (відсутність обмежень чи

привілеїв за ознакою статі) та можливостях (рівні умови для реалізації рівних

прав жінок і чоловіків) при працевлаштуванні встановлені зобов’язання

роботодавця 1) створювати умови праці, які дозволяли б жінкам і чоловікам

здійснювати трудову діяльність на рівній основі; 2) забезпечувати жінкам і

чоловікам можливість суміщати трудову діяльність із сімейними обов'язками; 3)

вживати заходів щодо створення безпечних для життя і здоров'я умов праці; 4)

вживати  заходів  щодо унеможливлення та захисту від випадків сексуальних

домагань та інших проявів насильства за ознакою статі.

Одразу зауважмо, що на сьогодні працевлаштування жінок на роботи зі

шкідливими й небезпечними умовами виробництва заборонене, що пояснюється

передусім необхідністю збереження її репродуктивного здоров’я. Однак,
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Г.О. Христова вважає цю проблему показовою у її вирішенні. «Така заборона

ілюструє протекціоністську модель рівності.  Субстантивна модель наголошує

на тому, що життя і здоров’я жінки, у тому числі її репродуктивні функції, є не

менш значущими, аніж життя і здоров’я чоловіків. Дотримання міжнародних

стандартів у сфері гендерної рівності вимагає не накладання заборони жінці

працювати на вказаних виробництвах, а ліквідації таких виробництв або

максимального зниження їх шкідливого впливу на життя і здоров’я як жінки,

так і чоловіка» [47, с. 22]. Г.О. Христова та О.О. Кочемировська доходять

висновку, що, наприклад, робота жінок у нічний час не повинна заборонятися у

зв'язку з тим, що жінка виконує репродуктивну функцію. Забезпечення прав

жінок не повинне здійснюватися у формі встановлення обмежень і заборон на

реалізацію ними їх прав. У такому разі ми маємо класичний варіант

дискримінації – права жінки обмежуються за ознакою статі. Відповідно до

субстантивної моделі рівності жінка, за її згодою, може бути прийнята на

роботу в нічний час, проте, враховуючи, що вона виконує репродуктивну

функцію та функцію материнства, для неї повинні існувати додаткові гарантії,

спрямовані на охорону здоров'я – додаткові дні відпустки, вихідні тощо. Ще

більш показовим у цьому аспекті є підхід щодо заборони використання праці

жінок на роботах із шкідливими та небезпечними умовами виробництва [46, с.

14-15], про зазначено вище. Водночас, слід зважити на те, що у трудовому праві

України діє принцип заборони зменшення гарантій, наданих раніше.

Згідно ч. 2 ст. 22 Конституції України конституційні права і свободи

гарантуються і не можуть бути скасовані. Таким чином, імперативні положення

вказаної статті містять «формальну й безумовну заборону звуження змісту і

обсягу існуючих прав і свобод при прийнятті нових законів і внесенні змін до

вже існуючих», констатують С.П. Рабінович та О.З. Панкевич [48, с. 163].  А

правило заборони використання праці жінок і неповнолітніх на небезпечних для

їхнього здоров'я роботах визначене у ст. 43 Основного Закону. З цього приводу
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І.І. Яцкевич визначає, що «надзвичайно важливим вбачається дотримання

положень самої Конституції, зокрема щодо дотримання принципу недопущення

звуження соціально-економічних прав і гарантій. Адже не може вважатися

соціальною та правовою держава, яка допускає звуження соціальних прав і

гарантій всупереч положень її Основного Закону». Задля посилення захисту

соціально- трудових прав за допомогою конституційних правових гарантій

реалізації права особи на працю науковець вважає за доцільне «неухильно

дотримуватися принципу недопущення звуження обсягу і змісту соціально-

трудових прав і гарантій, передбачених Конституцією України» [122, с. 388,

395].

Водночас слід враховувати, що згідно ч. 3 ст. 11 Конвенції ООН про

ліквідацію усіх форм дискримінації щодо жінок від 18.12.1979 [59]

законодавство, що стосується захисту прав, про які йдеться в цій статті

(заборона звільнення з роботи на підставі вагітності або відпустки по вагітності,

оплачуваність відпустки по вагітності та пологах без втрати попереднього місця

роботи, старшинства; надання  необхідних додаткових соціальних послуг, з тим

щоб дозволити батькам поєднувати виконання сімейних обов'язків з трудовою

діяльністю; забезпечення особливого захисту жінок у період вагітності на тих

видах робіт, шкідливість яких для здоров'я доведена), періодично має бути

розглянуте в світлі науково-технічних знань, а також переглянуте, скасоване або

розширене, наскільки це необхідно. Звертаємо увагу, що, виходячи зі змісту

вказаної статті, по-перше, про захист жінок від робіт зі шкідливими умовами

йдеться  у період вагітності, по-друге, допускається перегляд переліку робіт, що

є шкідливими для здоров’я з урахуванням науково-технічного прогресу у

конкретній сфері застосування праці. Також слід звернути на увагу, що норми

законодавства, які прийняті для запобігання дискримінації щодо жінок після

одруження або  народження  дитини та задля гарантування  їм ефективного

права на працю можуть бути переглянуті, скасовані або розширені, наскільки це
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необхідно (ч. 3 ст. 11 Конвенція ООН про ліквідацію усіх форм дискримінації

щодо жінок від 18.12.1979 [59]). Застосування означених норм в законодавстві

України, на наш погляд, означає, що окремі положення, які слугують

фактичним втіленням заборони використання праці жінок і неповнолітніх на

небезпечних для їхнього здоров'я роботах, можуть бути скасовані чи

переглянуті. Але не з позиції зменшення гарантій, а у зв’язку зі змінами

характеру і переоцінкою шкідливості робіт.

Отже, впровадження субстантивної моделі гендерної рівності в трудовому

праві України на зміну протекціоністської повинно відбуватися з урахуванням

принципу забезпечення і недопустимості звуження існуючих гарантій для

суб’єктів трудового права. Водночас, при цьому доцільно враховувати

міжнародні стандарти допустимості перегляду та скасування норм, на основі

яких здійснюється запобігання дискримінації щодо жінок  після  одруження або

народження  дитини  та  гарантується  їм ефективне право на працю.

В контексті забезпечення рівності чоловіків і жінок при прийнятті на

роботу слід звернути увагу на ч. 3 cт. 17 Закону України «Про забезпечення

рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» від 08.09.2005 № 2866-IV [91].

Відповідно положень вказаної статті роботодавцям забороняється  в

оголошеннях (рекламі) про вакансії пропонувати роботу лише жінкам або лише

чоловікам. Однак, при цьому зауважується про специфічну роботу, яка може

виконуватися виключно особами певної статі, що дозволяє висувати відповідні

вимоги, даючи перевагу одній із статей. Особливо важливо відмітити, що

роботодавці не мають права  «вимагати від осіб, які влаштовуються на роботу,

відомості про їхнє особисте життя та плани щодо народження дітей [91]. Коли

мова іде про працевлаштування молоді на практиці такі питання підіймаються.

А тому лише визначення відповідальності за порушення відповідних вимог буде

слугувати підґрунтям для дотримання роботодавцями вказаних норм та, таким

чином, забезпечення рівності при прийнятті на роботу (про це ми докладно
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визначимо у п. 2.3). Не можна оминути увагою того факту, що аналогічні

гарантії передбачені п. 1 ч. 5 ст. 50 Закону України «Про зайнятість населення»

від 05.07.2012 № 5067-VI [110], де роботодавцям забороняється висувати будь-

які вимоги дискримінаційного характеру в оголошеннях (рекламі) про роботу та

під час проведення добору працівників, а також вимагати від осіб, які шукають

роботу, подання відомостей про особисте життя.

Продовжуючи аналіз матеріально-правових гарантій забезпечення рівності

чоловіків і жінок при прийнятті на роботу, звертаємо увагу на ч. 5 ст. 16 Закону

України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків»

від 08.09.2005 № 2866-IV [91], яка закріплює дозвіл застосування позитивних

дій з метою досягнення збалансованого представництва жінок і чоловіків на

державній службі та службі в органах місцевого самоврядування з урахуванням

категорій посад службовців. Такий дозвіл означає впровадження в

законодавстві України субстантивного підходу у вирішенні питання

забезпечення рівності прав громадян, який передбачає, що з метою

якнайшвидшої ліквідації наслідків соціальної нерівності на всіх рівнях влади та

в усіх сферах суспільного життя можуть застосовуватися тимчасові спеціальні

заходи, тобто так звані позитивні дії, зокрема, парламентські квоти, пільгові

кредити для жінок-підприємниць, заохочення чоловіків до перебування у

відпустці по догляду за дитиною протягом певного часу та ін. [47, с. 22]. Ми

вже зазначали, що існує проблема переважання чоловіків на посадах органів

державної влади і місцевого самоврядування, особливо на вищих ланках

ієрархій відповідних систем органів. А, наприклад, парламентські квоти могли б

сприяти вирішенню даного питання.

Також дозвіл на позитивні дії закріплено у ст. 19 Закону України «Про

забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків»

від 08.09.2005 № 2866-IV [91], що її прийняття покликане забезпечувати

рівність прав та можливостей жінок і чоловіків у сфері підприємництва Ч.2
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вказаної статті включає дозвіл на державному та регіональному рівнях з

урахуванням  статистичних  показників на здійснення  позитивні дії для

усунення дисбалансу в підприємницькій діяльності жінок і чоловіків шляхом

заохочення підприємницької діяльності, надання пільгових кредитів,

проведення бізнес-тренінгів та інших заходів.

Згідно ч. 3 cт. 17 Закону України «Про забезпечення рівних прав та

можливостей жінок і чоловіків» від 08.09.2005 № 2866-IV [91] роботодавці

можуть здійснювати позитивні дії, спрямовані на досягнення збалансованого

співвідношення жінок і чоловіків у різних сферах трудової діяльності, а також

серед різних категорій працівників.

Розгляд питання матеріально-правових гарантій забезпечення рівності при

прийнятті на роботу не буде повним, якщо не розглянути питання

відповідальності. Однак, об’єм дослідження в даному випадку та важливість

визначення та врегулювання правових наслідків порушення принципу рівності

при прийнятті на роботу  дозволяє здійснити розгляд відповідного питання в

рамках окремого підрозділу.

Враховуючи вищевикладене, вважаємо, що вдосконалення матеріально-

правових гарантій забезпечення рівності при прийнятті на роботу повинно

охоплювати: 1) закріплення у ст. 2 КЗпП України права кожного на працю при

встановленні диференціації правового регулювання за ознакою громадянства; 2)

необхідність перегляду ознак і поняття дискримінації у змісті ст. 2-1 КЗпП, а

також приведення у відповідність назви та змісту статті шляхом усунення

проблем а) використання поняття громадянина при визначенні правила рівності

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

і можливостей; в) відсутності розкриття змісту принципу рівності всупереч

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

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

відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок дискримінації; 3) перегляд норм,
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які втілюють протекціоністську модель гендерної рівності задля впровадження

субстантивної моделі гендерної рівності в трудовому праві України на зміну

протекціоністської; 4) конкретизацію поняття «обґрунтованість відмови при

прийнятті на роботу» на рівні закону.

2.2. Процедурні та інституційні гарантії забезпечення рівності прав

громадян при прийнятті на роботу

Окрім матеріально-правових гарантії забезпечення рівності при прийнятті

на роботу, ми зауважили про виділення процедурних (процесуальних) та

інституційних гарантій. Як пояснює О.П. Васильченко, «матеріально-правова

нормативна складова охоплює визначені Конституцією та законами України

зміст принципу рівності прав і свобод людини і громадянина в Україні, а

процесуально-правова – форми та засоби, які спрямовані на гарантування цього

принципу, або іншими словами це комплекс регламентованих процедур, що

здійснюються органами державної влади, місцевого самоврядування,

об’єднаннями громадян чи їх посадовими та службовими особами, іншими

суб’єктами конституційного права по реалізації, охороні та захисту рівноправ’я

в Україні. Інституційний зріз механізму забезпечення принципу рівності прав і

свобод людини і громадянина витікає із процесуально-правової нормативної

складової і включає систему органів державної влади, місцевого

самоврядування, політичних партій і громадських організацій, самих громадян,

діяльність яких спрямована на реалізацію, охорону та захист рівноправ’я в

Україні» [109, c. 22]. З точки зору призначення, всі органи держави здійснюють

функції охорони та захисту прав і свобод людини і громадянина.

Це і голова держави, і Верховна Рада України, і Кабінет міністрів  України,

і міністерства та інші центральні та прирівняні до них органи влади, суди, і

Уповноважений верховної ради з прав людини, і правоохоронні  та правозахисні
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органи. Наприклад, Верховна Рада України здійснює забезпечення принципу

рівності прав і свобод людини і громадянина через законодавчу діяльність

шляхом визначення виключно в законах України прав і свобод людини і

громадянина, гарантій цих прав і свобод, основних обов’язків громадян;

громадянства, правосуб’єктності громадян, статусу іноземців і осіб без

громадянства; прав корінних народів і національних меншин; основ соціального

захисту; визначення правового режиму власності, правових засад і гарантій

підприємництва, правил конкуренції та норм антимонопольного регулювання

(пп. 1-3, 6-8 ч. 1 ст. 92 Конституції). Також парламент України, приймаючи

різноманітні закони, що регулюють статус органів прокуратури, судової гілки

влади, органів місцевого самоврядування і т. ін. законодавчо окреслює

інституційну складову конституційно-правового механізму забезпечення

принципу рівності прав і свобод людини і громадянина, повноваження

відповідних органів та організацій у сфері реалізації, охорони та захисту

рівноправ’я в Україні. Законодавчий орган не лише приймає закони та інші акти

у сфері прав людини, але й контролює їхнє виконання, що також сприяє

забезпеченню принципу рівності прав і свобод людини і громадянина [109, c.

22].

Однак, слід звузити обсяги дослідження через конкретизацію сфери

охорони та захисту рівністю при прийнятті на роботу. У ст. 7 Закону України

«Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків»

від 08.09.2005 № 2866-IV [91] зазначено, що уповноваженими на забезпечення

рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, є: 1) Верховна Рада України; 2)

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини; 3) Кабінет Міністрів

України; 4) спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з

питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків; 5) органи

виконавчої влади  та органи місцевого самоврядування, визначені в їх складі

уповноважені особи (координатори) з питань забезпечення рівних прав та
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можливостей жінок і чоловіків; 6) громадські об’єднання. Як бачимо, по-перше,

поєднання державних та громадських інституцій характеризує систему

інституційних гарантій забезпечення гендерної рівності. По-друге, виходячи з

розуміння порушення гендерної рівності як лише одного з проявів порушень

рівності при прийнятті на роботу, то числа суб’єктів, уповноважених на

забезпечення рівності у вказаному аспекті регулювання і охорони трудових

правовідносин зростає. По-третє, не можемо упускати можливість самозахисту

трудових прав. Як вказує І.М. Ваганова, «носії відповідних прав вступають у

правовідносини між собою (самозахист працівником чи роботодавцем своїх

трудових прав); із залученням третіх осіб (КТС, третейські суди) та звертаються

до органів державної влади (суди, правоохоронні органи та ін.). Тому варто

зазначити, що не повинно викликати сумнівів, що не тільки діяльність

юрисдикційних органів входить до захисту прав» [123, с. 94]. Однак, для

досягення цілей даного досілдження ми оберемо інший критерій класифікації

гарантій.

Для аналізу інституційних та разом з ними процедурних гарантій

забезпечення рівності при прийнятті на роботу, ми обираємо критерій судового

та позасудового порядку забезпечення рівності при прийнятті на роботу.

Розмежування за відповідним критерієм дозволяє не тільки окремо розглянути

суди як суб’єкти забезпечення рівності при прийнятті на роботу, але і

проаналізувати проблеми, які існують при досудовому та судовому

забезпеченні принципу рівності при прийнятті на роботу, а також прослідкувати

зміни та взаємодію суб’єктів, уповноважених на забезпечення рівності при

прийнятті на роботу, при врегулюванні питань забезпечення рівності поза

судовим процесом.

Позасудові інституційні та процедурні гарантії характеризують

забезпечення рівності при прийнятті на роботу з точки зору функціонування тих

суб’єктів, які формулюють нормативно-правову базу для забезпечення рівності
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шляхом нормотворчості (Президент України, Верховна рада України, органи

виконавчої влади в межах їх повноважень тощо), та здійснюють охорону та

захист рівності при прийнятті на роботу шляхом правозастосування через

контроль, притягнення до відповідальності, застосування фінансових санкцій чи

в інших формах (Державна служба України з питань праці, Антимонопольний

комітет України, органи державної виконавчої служби, органи місцевого

самоврядування тощо). Законодавство України надає можливість захисту

трудових права, звернувшись до профспілок, організацій роботодавців,

Уповноваженого Верхової ради з прав людини тощо [124, с. 397], комісії по

трудових спорах. З числа перелічених інституційних і процедурних гарантій,

зупинимося на функціонуванні деяких суб’єктів забезпечення рівності при

прийнятті на роботу більш докладно.

Це означає, що розглядаючи інституційні гарантії забезпечення рівності

при прийнятті на роботу ми не будемо розглядати роль, форми та методи

діяльності всіх інституційних гарантій забезпечення рівності. Ми зупинимося,

по-перше, на тих з інституцій, що для них відповідна функція є основною чи

однією з основних. Які, так би мовити, спеціалізуються на забезпеченні рівності

при прийнятті на роботу. І при цьому до них найбільше звертаються за захистом

у разі порушення принципу рівності чи недискримінації при прийнятті на

роботу або ж відіграють провідну роль в забезпеченні в силу закріплених за

ними повноважень.

Окрім Кабінету міністрів України, Міністерства соціальної політики та

Міністерства юстиції України, провідну роль у забезпеченні рівності при

прийнятті на роботу повинно бути відведено Держпраці, яка є центральним

органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах

промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці, а також з питань нагляду та

контролю за додержанням законодавства про працю, зайнятість населення (п. 1

Положення про Державну службу України з питань праці, затвердженого
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постановою Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2015 р. № 96 [125]).

Згідно підп. 9, 10 п. 4 вказаного Положення за Держпраці відповідно до

покладених на службу завдань закріплено обов’язок здійснення державного

контролю за дотриманням вимог законодавства про працю, зайнятість

населення в частині дотримання прав громадян під час прийому на роботу та

працівників під час звільнення з роботи; використання праці іноземців та осіб

без громадянства; наймання працівників для подальшого виконання ними

роботи в Україні в іншого роботодавця; дотримання прав і гарантій стосовно

працевлаштування громадян, які мають додаткові гарантії у сприянні

працевлаштуванню; провадження діяльності з надання послуг з посередництва

та працевлаштування. Також Держпраці України здійснює контроль за

дотриманням вимог законодавства про рекламу щодо реклами про вакансії

(прийом на роботу).

Для втілення описаних напрямків роботи Держпраці за службою закріплені

права «безперешкодно проводити відповідно до вимог закону без попереднього

повідомлення в будь-яку робочу годину доби перевірки виробничих,

службових, адміністративних приміщень та об’єктів виробництва фізичних та

юридичних осіб, які використовують найману працю та працю фізичних осіб,

експлуатують машини, механізми, устаткування підвищеної небезпеки, та у разі

виявлення фіксувати факти порушення законодавства, здійснення нагляду та

контролю за додержанням якого віднесено до повноважень Держпраці»;

«безперешкодно, без попереднього повідомлення проходити до будь-яких

виробничих, службових, адміністративних приміщень юридичних осіб

(включаючи їх структурні та відокремлені підрозділи, які не є юридичними

особами) та фізичних осіб, які використовують найману працю»; одержувати

від роботодавців і посадових осіб письмові чи усні пояснення; одержувати від

посадових осіб центральних органів виконавчої влади, виконавчих органів

міських рад міст обласного значення та сільських, селищних, міських рад
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об’єднаних територіальних громад письмові пояснення щодо причин

допущення порушень законодавства про працю та зайнятість населення тощо

(п. 6 Положення про Державну службу України з питань праці, затвердженого

постановою Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2015 р. № 96 [125]).

При аналізі повноважень Держпраці як суб’єкту забезпечення рівності при

прийнятті на роботу зауважимо на невідповідність завдань та прав служби в

аспекті накладання у випадках, передбачених законом, штрафів за порушення

законодавства, невиконання розпоряджень посадових осіб Держпраці. Зокрема,

відповідне завдання передбачено підп. 54 п. 3 Положення про Державну службу

України з питань праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України

від 11 лютого 2015 р. № 96 [125]. Однак, права на застосування фінансових

санкцій, передбачених КЗпП України та законодавством у сфері зайнятості

населення, за Держпраці прямо не закріплено.

При цьому у Порядку накладення штрафів за порушення законодавства про

працю та зайнятість населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів

України від 17 липня 2013 р. № 509 [126] Держпраці визначено суб’єктом, які

такі штрафи накладає, про що свідчить аналіз п. 1 та 2 описаного Порядку. У п.

1 Порядку встановлено, що під штрафами слід розуміти санкції, які

застосовуються до суб’єктів господарювання та роботодавців за порушення

законодавства про працю та зайнятість населення, на підставі ч. 2 ст. 256 КЗпП

України та ч. 2-7 ст. 53 Закону України «Про зайнятість населення»

від 05.07.2012 № 5067-VI [110]. А в п. 2 чітко визначено, які посадові особи

Держпраці уповноважено  накладати штрафи. Таким чином, маємо

невідповідність процедурних та матеріальних норм щодо забезпечення рівності

при прийнятті на роботу таким суб’єктом як Держпраці України.

Отже, вважаємо доцільним п. 6 доповнити підп. 14 Положення про

Державну службу України з питань праці, затвердженого постановою Кабінету

Міністрів України від 11 лютого 2015 р. № 96 [125] «застосовувати фінансові
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санкції та накладати адміністративні штрафи за порушення законодавства про

працю та зайнятість населення у порядку, встановленому законодавством».

Однак в цьому контексті необхідно зауважити, що склади правопорушень,

відповідальність за них, як і межі та способи діяльності посадових осіб

Держпраці можуть бути врегульовані тільки на рівні законів України. А тому

важливим є те, що згідно п. 19 ст. 22 Закону України «Про зайнятість

населення» від 05.07.2012 № 5067-VI [110] центральний орган виконавчої

влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової

міграції, його територіальні органи відповідно до покладених на них завдань,

застосовують в установленому законодавством порядку фінансові санкції та

накладають адміністративні штрафи. Таким чином, доповнення повноважень

Держпраці на рівні підзаконного правового регулювання має підстави і є

обґрунтованим.

Розглядаючи інституціональні та процесуальні гарантії забезпечення

рівності при прийомі на роботу не можна оминути увагою змін, які

впроваджено у відповідній сфері у 2016 році. Зокрема, щодо зміни ролі органів

місцевого самоврядування у питаннях контролю дотримання законодавства про

працю та про зайнятість населення.

Згідно ст. 17 Закону України «Про місцеве самоврядування» від 11.02.2015

№ 96 [127] відносини органів місцевого самоврядування з підприємствами,

установами та організаціями, що перебувають у комунальній власності

відповідних територіальних громад, будуються на засадах їх підпорядкованості,

підзвітності та підконтрольності органам місцевого самоврядування. При цьому

органи місцевого самоврядування наділені повноваженнями у сфері контролю

за додержанням законодавства про працю та зайнятістю населення, при

здійсненні яких вони можуть проводити перевірки на підприємствах, в

установах та організаціях, що перебувають у комунальній власності відповідної

територіальної громади [127]. Окрім вказаних повноважень у сфері
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забезпечення рівності при прийнятті на роботу відповідно ч. 3 ст. 18 Закону

України «Про місцеве самоврядування» від 11.02.2015 № 96 [127] органи

місцевого самоврядування при здійсненні повноважень у сфері контролю за

додержанням законодавства про працю та зайнятість населення мають право

проводити перевірки на підприємствах, в установах та організаціях, що не

перебувають у комунальній власності, а також фізичних осіб, які

використовують працю найманих працівників. Згідно підп. 8 п "б" ч. 1 ст. 34

Закону України «Про місцеве самоврядування» від 11.02.2015 № 96 [127] до

відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать

здійснення контролю за охороною праці, забезпеченням соціального захисту

працівників підприємств, установ та організацій усіх форм власності, у тому

числі зайнятих на роботах із шкідливими та небезпечними умовами праці.

Згідно  ж ч. 3 ст. 34 вказаного Закону до відання виконавчих органів міських

рад міст обласного значення та об’єднаних територіальних громад належать 1)

здійснення на відповідних територіях контролю за додержанням законодавства

про працю та зайнятість населення у порядку, встановленому законодавством;

2) накладення штрафів за порушення законодавства про працю та зайнятість

населення у порядку, встановленому законодавством. Таким чином, починаючи

з 2016 року до числа інституційних та процедурних гарантій забезпечення

рівності при прийнятті на роботу ми додаємо наділення органів місцевого

самоврядування правом застосування фінансовий санкцій, які передбачено

законодавством про працю. Це означає, що такі органи є суб’єктами

забезпечення рівності при прийнятті на роботу, для чого за ними закріплено

відповідні повноваження та розроблено порядок їх здійснення.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у

сфері зайнятості населення та трудової міграції, а також Державна служба

зайнятості як централізована система державних установ, діяльність якої

спрямовується та координується Міністерством соціальної політики України
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[128] також входять до числа суб’єктів, які забезпечують рівність при прийнятті

на роботу. Зауважимо, що на сьогодні при направленні для працевлаштування

Державною службою зайнятості відмова у прийнятті на роботу оформлюється

письмово. Хоча це не передбачено КЗпП України [94], Законом України «Про

зайнятість населення» від 05.07.2012 № 5067-VI [110]. Такої форми відмови на

практиці дотримуються враховуючи той факт, що підставами для припинення

реєстрація безробітного в територіальному органі центрального органу

виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення

та трудової міграції визначені 1) дворазова відмови від пропонування

підходящої роботи; 2) дворазової відмови від пропонування підходящої роботи

за професією (спеціальністю), набутою за направленням територіального органу

центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері

зайнятості населення та трудової міграції. Для підтвердження наявності підстав

для припинення реєстрації як безробітного при співпраці особи з Державною

службою зайнятості відмова у прийнятті на роботу оформлюється письмово.

І для забезпечення рівності при прийнятті на роботу такий факт має

провідне значення. Адже письмова форма відмови у прийнятті на роботу з

зазначенням причини відмови: 1) інформує працівника про відмову (на практиці

роботодавці використовують конструкцію «ми зв’яжемося з Вами» і не

повідомляють в подальшому про своє рішення, а особа, яка шукає роботу не

продовжує пошуків); 2) підтверджує факт відносин з працевлаштування та

неприйняття на роботу конкретної особи з конкретним роботодавцем; 3)

включає причину відмови; 4) може бути використана в якості доказу при захисті

прав як роботодавця, так і особи, яка мала бажання реалізувати здатність до

праці, які вважають, що принцип рівності було  порушено чи доводять свою

невинність.
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Державна служба зайнятості співпрацює з Держпраці у питаннях стягнення

в судовому порядку штрафів за порушення законодавства про працю та

зайнятість населення у разі несплати (відмови від сплати) протягом місяця.

Згідно ч. 3 ст. 55 Конституції України [88] кожен має право звертатися за

захистом своїх прав до Уповноваженого Верховної Ради України з прав

людини. Його статус, форми і методі забезпечення рівності, в тому числі при

прийнятті на роботу, врегульовані окремим Законом України «Про

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини»

від 23.12.1997 № 776/97-ВР [129]. Метою парламентського контролю, який

здійснює Уповноважений, охоплено запобігання будь-яким формам

дискримінації щодо реалізації людиною своїх прав і свобод (ст. 3 вказаного

Закону), для чого за Уповноваженим закріплено функцію здійснення контролю

за забезпеченням рівних прав та можливостей жінок і чоловіків (ст. 13). Згідно

ч. 2 ст. 4 Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав

людини» від 23.12.1997 № 776/97-ВР [129] його діяльність доповнює існуючі

засоби захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина, не відміняє

їх і не тягне перегляду компетенції державних органів, які забезпечують захист і

поновлення порушених прав і свобод. Зокрема, у 2017 році зареєстровано 25439

звернень, з яких 741 – щодо порушення принципу рівності (2, 09%) [130]. Окрім

розслідування скарг, компетенцією Уповноваженого у сфері моніторингу та

запобігання порушенням у сфері недискримінації охоплено вивчення

законопроектів, надання експертної оцінки відносно справ, пов'язаних з

судовим розглядом антидискримінації, проведення тематичного моніторингу,

моніторингу подій, а також масштабних заходів у сфері підвищення обізнаності.

Для вдосокналення його діяльності у даній сфері в рамках Проекту ЄС Twinning

№ UA/47b «Впровадження кращого європейського досвіду з метою посилення

інституційного потенціалу Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради

України з прав людини для захисту прав і свобод людини» запропоновано 1)



106

розробити положення в законодавстві України, які б дозволяли

Уповноваженому втрутитися на етапі підготовки/розгляду проекту правого

акту, а також чітку методологію, як така експертиза повинна здійснюватися; 2)

розробити нормативну методологію щодо здійснення виїзних моніторингових

візитів [131, с. 69].

Відповідно ч. 5 ст. 55 Конституції України [88] кожен має право після

використання всіх національних засобів юридичного захисту звертатися за

захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних судових установ чи

до відповідних органів міжнародних організацій, членом або учасником яких є

Україна. На сьогодні в умовах поглиблення європейської інтеграції з метою

набуття Україною членства в ЄС зауважимо, що на наднаціональному рівні

громадяни та резиденти ЄС мають можливість відстоювати порушені права

такими позасудовими способами як звернення до Європейської Комісії та до

Європейського обмудсмена [106, с. 61]. Доки членство України в ЄС не набуте в

установлено порядку такі способи захисту рівності при прийнятті на роботу

недоступні для застосування громадянами України. Однак, це не стосується

Європейського суду з прав людини.

І ми переходимо до судового порядку забезпечення рівності при прийнятті

на роботу. Оцінюючи роль позасудового забезпечення рівності при прийнятті на

роботу, слід погодитись з висновком О.В. Васильченко, що «незважаючи на всю

важливість тих правозахисних напрямків роботи, які мають місце у діяльності

Президента України, Верховної Ради України, Уповноваженого Верховної Ради

України з прав людини, Кабінету Міністрів України, міністерств, відомств,

органів прокуратури та інших правоохоронних органів, все-таки пріоритетну

роль в інституційній складовій конституційно-правового механізму

забезпечення принципу рівності прав і свобод людини і громадянина в Україні

займають суди [109, c. 24]. В теперішній час, вказує І.В. Лагутіна,  поширеною
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стала рекомендація звернутися до суду при виникненні необхідності захисту

трудових прав [119, с. 215].

З точки зору підстав звернення, то відповідно ч. 1, 2, 4 ст.55 Конституції

України кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи

бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування,

посадових і службових осіб; кожному гарантується право звернутись із

конституційною скаргою до Конституційного Суду України з підстав,

установлених цією Конституцією, та у порядку, визначеному законом. Як

вказує Є.В. Білозьоров, згідно описаних конституційних положень, «кожному

гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів

державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових

осіб. Це право дає можливість відстоювати інтереси не тільки конкретного

позивача, але й усього суспільства, сприяючи тим самим забезпеченню режиму

законності та правопорядку. Саме правосуддя є найбільш демократичним й

справедливим засобом вирішення різних суперечок, а також є найефективнішим

захисним засобом відновлення по рушених прав і свобод особи» [105, с. 28].

Враховуючи положення щодо можливості звернення до міжнародних судових

установ чи до відповідних органів міжнародних організацій, членом або

учасником яких є Україна, у разі вичерпання національних засобів захисту (ч. 5

ст. 55), можна стверджувати, що судовий захист трудових прав в Україні як

ефективний та дієвий засіб їх поновлення, визнання чи захисту інший спосіб,

здійснюється на національному та наднаціональному рівні [106, с. 59].

На національному рівні трудові спори розглядаються судами загальної

юрисдикції в порядку цивільного або адміністративного судочинства [124, с.

397]. Одразу зауважимо про питання строків позовної давності у відповідних

спорах в судах загальної юрисдикції. У Листі Міністерства соціальної політики

України «Про строки позовної давності, що застосовуються до трудових спорів»

від 06.10.2014 р. №3050/0/06/14 розтлумачено відповідне питання. Зокрема ч. 1
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ст. 9 ЦК України [132] визначає, що Положення цього Кодексу застосовуються

до врегулювання трудових відносин, якщо вони не врегульовані іншими актами

законодавства. Оскільки КЗпП встановлює строки позовної давності, отже ці

питання врегульовані, зазначено в Листі [133]. Однак, згідно ч. 2 ст. 233 КЗпП

України працівник може звернутися з заявою про вирішення трудового спору

безпосередньо до районного, районного у місті, міського чи міськрайонного

суду в тримісячний строк з дня, коли він дізнався або повинен був дізнатися про

порушення свого права. Особа, яка реалізує здатність до праці і для цього

проходить співбесіду з метою прийняття на роботу статусу працівника ще не

має. А тому у випадку виникнення спору і звернення до суду є підстави для

застосування строків позовної давності, передбачених ч. 1 ст. 257 ЦК України,

де загальна позовна давність встановлюється тривалістю у три роки.

Є питання стосовно рівності, вирішення  яких знаходиться в юрисдикції

КСУ. С. Погребняк впевнений, що для з’ясування змісту принципу рівності

особливе значення мають рішення конституційних судів, які конкретизують

загальні орієнтири розуміння принципу рівності, вироблені законодавцем, і

контролюють законодавчі акти на їх відповідність конституційному принципу

рівності [41, с. 12]. Підсумовуючи результати роботи конституційної юстиції,

С.П. Раібновіч та О.З. Панкевич стверджують, що «понад третину рішень,

прийнятих єдиним в Україні органом конституційної юрисдикції, завданням

якого є гарантування верховенства Основного Закону держави на всій території

України – Конституційним Судом України, за весь час його діяльності,

стосуються конституційного принципу рівності або ж принаймні містять згадку

про цю правову категорію». У практиці КС України, яка містить правові позиції

щодо конституційного принципу рівності видається можливим виокремити

рішення, що стосуються: змісту принципу рівності перед законом (4 рішення) й

винятків із загального принципу рівності (5 рішень). Серед справ, присвячених

окремим видам прав людини, найбільша кількість стосується виборчого права
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(8 рішень); права на соціальний захист, в т.ч. права на соціальне забезпечення

окремих категорій осіб (8 рішень); права на працю, у т.ч. на доступ до

державної служби (7 рішень); процесуальних прав учасників судового процесу

(7 рішень) [48, с. 148]. Як бачимо, у практиці КС України правові позиції з

приводу рівності у праві на працю, у т.ч. на доступ до державної служби,

віднесені до найбільш чисельних, щодо них є звернення для перевірки на

відповідність Конституції України (конституційність) певного закону України

чи його окремих положень.

Щодо наднаціонального рівня, то Хартією ЄС (ст. 47) та Європейською

конвенцією (ст.13) судовий захист визнається основним правом і водночас

гарантією прав людини [106, с. 59]. Для його здійснення функціонує ЄСПЛ.

Законодавче визнання обов’язкової юрисдикції ЄСПЛ в усіх питаннях, що

стосуються тлумачення і застосування Конвенції, зумовлює вивчення практики

ЄСПЛ та застосування національного законодавства з урахуванням позиції

ЄСПЛ, оскільки саме в рішеннях ЄСПЛ розкривається зміст більшості

положень Конвенції. Застосування судами Конвенції та практики ЄСПЛ

передбачене для України як джерела права. Йдеться, як вважає Т.І. Фулей, про

практику ЄСПЛ та Європейської комісії з прав людини, а не лише про рішення

щодо України. В законоадстві України немає положень, які б забороняли

застосовувати рішення чи ухвали ЄСПЛ, постановлені щодо інших країн [134, с.

25].  І на 31.01.2017 кількість заяв до ЄСПЛ проти України, які очікують

вирішення, становила 18650, що складає 22,1 % всіх поданих до Суду заяв. І це

найвищий показник серед держав, які ратифікували Конвенцію про захист прав

людини і основоположних свобод від 04.11.1950 [56]: Туреччина - 17,6 %;

Угорщина – 11,6%; Росія 9,5%; Румунія 9,4 %; Італія 7,1%; Грузія 2,4%;

Польща 2,3%; Арменія 2,1%; Азербайджан 2%; решта 37 держав – 16,3 % [165].

Щодо практики судового захисту у разі порушення рівності при прийнятті

на роботу, то слід зазначити, що відповідні факти складно доводити не залежно
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від рівня інституційних гарантій: національний чи наднаціональний. Як вказує

І.В. Лагутіна, відмову в прийомі на роботу, що порушує принцип рівності, у

судовому процесі складно доказати, а часто практично неможливо це здійснити

[119, с. 215]. Наприклад, жінці, яку не взяли з роботи у зв’язку із її вагітністю

(чи наявністю малолітніх дітей), дуже складно довести в суді, що звільнення

відбулося саме цією підставою. Аналогічним чином, жінка може стикнутися з

над складністю доведення того факту, що її не прийняли на роботу, віддавши

перевагу чоловікові лише через його стать [136, с. 15].

Для визнання факту дискримінації спочатку необхідно встановлення двох

обставин. По-перше, це відмінність у ставленні з працівниками. При цьому

відмінність встановлюється шляхом порівняння працівників, які перебувають в

однаковому або подібному (об'єктивно порівнянному) становищі. Не можна,

наприклад, порівнювати працівника з числа управлінського персоналу і

працівника, який працює в цеху, але можна порівняти двох і більше

працівників, які мають однакове коло трудових обов'язків і працюють в

однакових умовах. По-друге, ця відмінність повинна бути заснована на

заборонених ознаках. Якщо відмінність всередині однієї групи працівників

пов'язане з діловими, професійними якостями працівника або визначено

властивими даному виду праці вимогами, а також обумовлено особливою

турботою держави про осіб, які потребують підвищеної соціальної чи правовий

захист, то це не буде дискримінацією [119, с. 215]. Зауважимо, що для

доведення факту дискримінації, як і необґрунтованої відмови у прийнятті на

роботу необхідним є подання доказів відповідні фактів, які, зачасти,

знаходяться у роботодавця, чи відсутні. Адже письмову відмову у прийнятті на

роботу роботодавець згідно ч. 2 ст. 184 КЗпП України [94] зобов’язаний надати

виключно вагітним жінкам і жінкам, які мають дітей до трьох років, а одиноким

матерям - за наявністю дитини віком до чотирнадцяти років або дитини з

інвалідністю.
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На практиці, як ми зауважували, письмово оформляють відмову, коли

працівник співпрацює у пошуку роботи з Державною службою зайнятості.

Адже це обумовлено порядком роботи служби в аспекті реєстрації безробітних.

У всіх інших випадках працівник не має документу, який би підтверджував

факт відмови у прийнятті на роботу, включав би причину такої відмови.

При цьому слід розуміти, що обов'язок доказування певного факту в суді

лежить на тій стороні, яка посилається на цей факт в обґрунтування своїх вимог

або заперечень. На практиці, одна з найсерйозніших проблем, яка виникає коли

позивач доводить наявність дискримінації при прийомі на роботу, доходить

висновку І.В. Лагутіна, пов'язана з тим, що тягар доказування факту

дискримінації лежить на позивачі, яким є «майбутній працівник». такий

розподіл тягаря доказування  у справах про захист проти дискримінації, вважає

І.В. Лагутіна, здатний позбавити позивача реальної можливості отримати

судовий захист, оскільки, як зазначалося вище, подання доказів для позивача в

більшості випадків у таких справах дуже важко. Вважається загальновизнаним,

що загальні правила доказування не дозволяють позивачу в суді ефективно

відстоювати свої інтереси в справах про дискримінацію, в тому числі в

трудових відносинах, де мають місце відносини підпорядкованості між

працівником і роботодавцем. Роботодавець завжди знаходиться в значно більш

вигідному становищі, ніж працівник, в першу чергу тому, що більша частина

інформації, якщо не вся, у зв'язку з передбачуваним проявом дискримінації

щодо останнього знаходиться в руках у роботодавця [119, с. 216-219].

Для вирішення означеної проблеми, пропонуємо введення правила

оформлення відмови у прийнятті на роботу у письмовій формі з зазначенням

причини відмови. Таку відмову, на наш погляд, за загальним правилом слід

оформлювати протягом 14 днів з моменту проходження кандидатом співбесіди.

Але для окремих сфер термін може бути інший, з огляду на специфіку роботи

конкретного роботодавця.
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Надавати працівникові відповідні документи, вважаємо, можливо на

вимогу. Зауважимо, що у ч. 4 ст. 28 Проекту ТК України вже запропоновано

прийняття положення «На вимогу особи, якій відмовлено у прийнятті на

роботу, роботодавець зобов’язаний письмово повідомити про причину такої

відмови, яка має відповідати законодавству».

На наш погляд, роботодавець повинен зберігати такі документи 5 років

після проведення співбесіди. Встановлюючи даний строк ми виходимо з

порівняння правил накладення адміністративних стягнень, притягнення до

кримінальної відповідальності на підставі ст. 161 КК України [137] та строків

позовної давності, передбачених для трудових спорів.

Давність притягнення до кримінальної відповідальності за ст. 161 КК

України як злочину середньої тяжкості на підставі класифікації злочинів, ознаки

якої наведені у ст. 12 Кодексу [137], становить 5 років і перевищує строки

притягнення до адміністративної відповідальності, визначені ст. 38 КУпАП

[115].

Також вважаємо можливим надати суб’єктам трудового права, які бажають

вступити у трудові правовідносини, можливість фіксації співбесіди. Для

роботодавця це шлях контролювати працівника, який таку проводить, і мати

докази невинності в суді щодо порушення рівності при прийнятті на роботу,

дискримінації кандидата за певними ознаками, обґрунтованості відмови у

прийнятті на роботу. Для працівника – це можливість отримати докази фактів

дискримінації чи відмови у прийнятті на роботу з підстав, які не стосуються

його ділових якостей (необґрунтованої відмови).

Щодо тягаря доказування, то звертаючись до практики європейських

держав, слід акцентувати увагу на перенесенні тягаря з позивача (працівника чи

особи, яка приймається на роботу) на відповідача (роботодавця) [119, с. 220].

Щодо роботи КС України, то С.П. Рабінович та О.З. Панкевич вказують на

наявність підстав вважати, що «загалом ЄСПЛ уважніше й точніше, аніж КС
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України, діагностує порушення принципу недискримінації, оскільки

застосовувана Страсбурзьким Судом методика оцінки наявності/відсутності

дискримінації включає тест на пропорційність… згідно з позицією ЄСПЛ, тест

на недискримінацію вимагає врахування таких принципів: 1) наявність

конкретних розрізнень у поводженні, що стосуються користування якимось із

визнаних прав чи свобод; 2) принцип рівного поводження виявляється

порушеним, якщо відмінності в підході не мають об’єктивного та розумного

обґрунтування (фактично йдеться про легітимну мету відмінностей); 3) принцип

заборони дискримінації буває порушеним «і тоді, коли чітко встановлено, що не

існувало розумної пропорції між використаними засобами і тією метою, для

досягнення якої вони здійснювалися». Використання ж КС України принципу

пропорційності, на думку науковців, щонайменше не об’єктивується в його

рішеннях [48, с. 160]. Вирішуючи завдання легітимності мети відмінностей, слід

брати до уваги, вважає С.Погребняк, те, що одна й та сама ознака може бути як

суттєвою, так і несуттєвою — залежно від конкретних відносин, в яких вона

присутня. Наприклад, ознака громадянства може бути суттєвою для сфери

трудових прав і несуттєвою для прав громадянських. Тому права на державну

службу громадян держави й іноземців регулюються по-різному, а їх

громадянські права — однакові. Принцип пропорційності - справедливий

баланс між захистом публічного інтересу і повагою до основних прав людини

[41, с. 15].

За визначенням С.П. Рабіновича та О.З. Панкевича низка

загальнотеоретичних і філософсько-правових аспектів зв’язку принципів

рівності та пропорційності в практиці КС України поки що залишаються

недостатньо висвітленими. Це стосується, зокрема, зв’язку принципів рівності й

недискримінації з принципом пропорційності (співмірності). Розуміння

специфіки цього зв’язку є необхідною умовою справедливого вирішення справ,

які стосуються окремих видів прав людини, та досягнення оптимального
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балансу між публічними й приватними інтересами. Однак, навіть тих випадках,

коли методологія обґрунтування КС України рішення є достатньо прозорою,

основною відмінністю між нею й підходами, які застосовуються ЄСПЛ, є, за

загальним правилом, відсутність посилань КС України на принцип

пропорційності при оцінці ним дотримання засад рівності й недискримінації.

Хоча, принцип пропорційності як інструмент вимірювання правомірності

обмежень прав людини, на думку науковців, підлягає застосуванню у тих

випадках, коли такі обмеження встановлюються нормотворчими органами в

процесі реалізації ними дискреційних повноважень. Використання ж поняття

«пропорційність» як теоретичного засобу подолання категоричної

конституційної заборони, яка визначає формальні межі реалізації таких

повноважень, видається цілком недопустимим [48, с. 149, 160-161, 164].

Враховуючи викладене, вважаємо, що аналіз інституційних та процедурних

гарантій забезпечення рівності при прийнятті на роботу за критерієм

розмежування судового та позасудового порядку, дозволяє стверджувати, що

позасудові інституційні та процедурні гарантії характеризують забезпечення

рівності при прийнятті на роботу з точки зору функціонування тих суб’єктів, які

1) формують нормативно-правову базу для забезпечення рівності шляхом

нормотворчості (Президент України, Верховна рада України, органи виконавчої

влади в межах їх повноважень тощо), 2)  здійснюють охорону та захист рівності

при прийнятті на роботу шляхом правозастосування через контроль,

притягнення до відповідальності, застосування фінансових санкцій (Державна

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

громадян тощо). Судові інституційні та процедурні гарантії характеризують

забезпечення рівності при прийнятті на роботу з точки зору функціонування

національного (судової системи України) та наднаціонального (Європейський

суд з прав людини) рівнів.
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Щодо позасудових інституційних та процедурних гарантій забезпечення

рівності при прийнятті на роботу, то, по-перше, акцентовано увагу на

розширенні інституційних. Зокрема, органи місцевого самоврядування,

починаючи з 2016 року, відносяться числа інституційних гарантій забезпечення

рівності при прийнятті на роботу, що обумовлено наділенням органів місцевого

самоврядування правом застосування фінансовий санкцій, які передбачено

законодавством про працю.

Щодо процедурних гарантій, то виділено проблему парового регулювання

повноважень Держпраці як суб’єкту забезпечення рівності при прийнятті на

роботу. Запропоновано доповнити закріплені за відповідною службою

повноважень на рівні підзаконного правового регулювання правом

«застосовувати фінансові санкції та накладати адміністративні штрафи за

порушення законодавства про працю та зайнятість населення у порядку,

встановленому законодавством» (зокрема, п. 6 Положення про Державну

службу України з питань праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів

України від 11 лютого 2015 р. № 96). Також на основі аналізу діяльності

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини визначено напрямки

підвищення ефективності його діяльності у сфері запобігання та протидії

порушенням принципів рівності та недискримінації з урахуванням

рекомендацій, розроблених в рамках реалізації проекту ЄС Twinning № UA/47b

«Впровадження кращого європейського досвіду з метою посилення

інституційного потенціалу Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради

України з прав людини для захисту прав і свобод людини».

Доведено, що вдосконалення правових гарантій забезпечення принципів

рівності та недискримінації при прийнятті на роботу повинно охоплювати: 1)

врегулювання питання обов’язку доведення вини у випадках виникнення

питання про дискримінацію, необґрунтовану відмову, порушення принципу

рівності при прийнятті на роботу відповідно європейським стандартам:
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перекладення тягаря доказування з позивача на відповідача; 2) введення

правила оформлення відмови у прийнятті на роботу у письмовій формі з

зазначенням причини відмови; 3) встановлення права працівника на отримання

копії документу про відмову у прийнятті на роботу і обов’язку роботодавця

зберігати такі документи 5 років після проведення співбесіди; 4) закріплення

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

правовідносини, фіксації співбесіди; 5) посилання на принцип пропорційності

при оцінці судом дотримання засад рівності й недискримінації.

2.3. Правові наслідки порушення принципу рівності при прийнятті на

роботу

Мі вже з’ясували, що принцип рівності повинен бути належним чином

закріплений в законодавстві України, а саме – в КЗпП України. Це необхідний,

але не єдиний крок на шляху забезпечення втілення принципу рівності при

прийнятті на роботу. Навіть розвинені інституційні та процедурні гарантії

забезпечення рівності при прийнятті на роботу не виконуватимуть свого

призначення в повному обсязі без чіткого визначення правових наслідків

порушення принципу рівності при прийнятті на роботу. Вважаємо, саме

визначення правових наслідків порушення рівності прав громадян при

прийнятті на роботу має вагоме значення для належного забезпечення трудових

прав, необхідність чого на сьогодні важко переоцінити.

Правові наслідки порушення принципу рівності при прийнятті на роботу

залежать від виду суб’єкта, який здійснює захист, а саме, від обсягів його

компетенції, дозволених йому для використання форм і методів захисту.

Наприклад, способи захисту принципу рівності адміністративними судами

передбачені ч. 1 ст. 5 КАС України [138] і охоплюють 1) визнання

протиправним та нечинним нормативно-правового акту чи окремих його
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положень; 2) визнання протиправним та скасування індивідуального акту чи

окремих його положень; 3) визнання дій суб’єкта владних повноважень

протиправними та зобов’язання утриматися від вчинення певних дій; 4)

визнання бездіяльності суб’єкта владних повноважень протиправною та

зобов’язання вчинити певні дії; 5) встановлення наявності чи відсутності

компетенції (повноважень) суб’єкта владних повноважень; 6) прийняття судом

одного з рішень, зазначених у пунктах 1-4 та стягнення з відповідача - суб’єкта

владних повноважень коштів на відшкодування шкоди, заподіяної його

протиправними рішеннями, дією або бездіяльністю [138]. Формою діяльності

таких суб’єктів забезпечення рівності при прийнятті на роботу буде

відправлення правосуддя.

Діяльність державної виконавчої служби, що забезпечує сплату штрафів,

передбачених ч. 2 ст. 265 КЗпП України, включає застосування таких заходів

примусового виконання рішень як: 1) звернення стягнення на кошти, цінні

папери, інше майно (майнові права), корпоративні права, майнові права

інтелектуальної власності, об’єкти інтелектуальної, творчої діяльності, інше

майно (майнові права) боржника; 2) звернення стягнення на заробітну плату,

пенсію, стипендію та інший дохід боржника; 3) вилучення в боржника і

передача стягувачу предметів, зазначених у рішенні; 4) заборона боржнику

розпоряджатися та/або користуватися майном, яке належить йому на праві

власності, у тому числі коштами, або встановлення боржнику обов’язку

користуватися таким майном на умовах, визначених виконавцем; 5) інші заходи

примусового характеру, передбачені цим Законом (ст. 10 Закону України «Про

виконавче провадження» [139]).

Іншим прикладом можуть бути правові наслідки порушення принципу

рівності при прийнятті на роботу при зверненні до Уповноваженого з прав

людини. Зокрема, наслідком звернення до Уповноваженого з прав людини

можуть бути акт реагування у вигляді конституційного подання, листа-запиту,
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листа-звернення, а також складення протоколу про адміністративне

правопорушення, що є підставою для притягнення до адміністративної

відповідальності, звернення Уповноваженого до суду, включаючи ініціацію

перегляду судових рішень . Зокрема, серед прав Уповноваженого з прав

людини, закріплених у ст. 13 Закону України «Про Уповноваженого Верховної

Ради України з прав людини» [129], визначені права 1) звертатися до суду про

захист прав і свобод осіб, які неспроможні самостійно захистити свої права і

свободи; брати участь у судовому розгляді справ, провадження в яких відкрито

за його позовами (заявами, клопотаннями (поданнями); вступати у справи,

провадження в яких відкрито за позовами (заявами, клопотаннями (поданнями)

інших осіб, на будь-якій стадії їх судового розгляду; ініціювати незалежно від

його участі у судовому провадженні перегляд судових рішень; 2) направляти

акти реагування Уповноваженого у разі виявлення порушень прав і свобод

людини і громадянина для вжиття цими органами заходів; 3) перевіряти стан

додержання встановлених прав і свобод людини і громадянина та вносити в

установленому порядку пропозиції щодо поліпшення діяльності таких органів у

цій сфері; 4) здійснювати контроль за забезпеченням рівних прав та

можливостей жінок і чоловіків тощо. Аналізуючи перелік прав, закріплених у

ст. 13 вказаного Закону звертаємо увагу на відсутність права складання

протоколів про порушення. Однак, в цьому аспекті провідне значення має ч. 14

ст. 13, якою доповнено  Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради

України з прав людини» [129] у 2014 році. Зокрема, в даному положенні

Уповноваженого наділено правом «здійснювати інші повноваження, визначені

законом». Тим самим, по-перше, перелік прав визначено невичерпним. По-

друге, і це має значення для даного дослідження, у ст. 255 КУпАП серед осіб,

які мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення,

виділені «уповноважені особи секретаріату Уповноваженого Верховної Ради
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України з прав людини або представники Уповноваженого Верховної Ради

України з прав людини» (п. 8-1 ч. 1 ст. 255 КУпАП [116]).

Наприклад, у ст. 22 Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради

України з прав людини» [129] встановлено, що «відмова органів державної

влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств,

установ, організацій незалежно від форми власності, їх посадових і службових

осіб від співпраці, а також умисне приховування або надання неправдивих

даних, будь-яке незаконне втручання в діяльність Уповноваженого з метою

протидії тягнуть за собою відповідальність згідно з чинним законодавством». І у

ст. ст. 188-40 КУпАП визначено підставу притягнення за порушення вказаного

обов’язку до адміністративної відповідальності за «невиконання законних

вимог Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини». У 2017 році за

відповідними фактами складено 61 протокол [130].

Однак, що важливо в рамках даного дослідження, серед порушень, за

якими представники Уповноваженого та уповноважені посадові особи

Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини мають

право складати протоколи про вчинення адміністративних правопорушень

(порушення права на інформацію та права на звернення, законодавства у сфері

захисту персональних даних, ст.ст. 188-39, 188-40, 212-3 (крім порушень права

на інформацію відповідно до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську

діяльність»), відсутні порушення принципу рівності, дискримінація при

прийнятті на роботу. І це обумовлено, в першу чергу, відсутністю відповідного

складу проступку в нормах КУпАП [115].

Як вказують К. Ю. Мельник, А. О. Бабенко, сьогодні національне

законодавство закріплює доволі великий перелік юридичних гарантій прав

людини при укладенні трудового договору. Разом з тим не всі вони є сьогодні

дієвими, окремі з них мають певні прогалини, які дозволяють їх обходити [95, с.

128-129]. Так держаний та громадський контроль і нагляд, діяльність
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правоохоронних органів, звернення громадян дозволяють виявити певні факти,

які можна інтерпретувати як порушення принципу рівності при прийнятті на

роботу. Однак, процес такої інтерпретації включає не тільки збір даних, які

підтверджують факт порушення, але і його кваліфікацію як конкретного

проступку чи злочину, склад яких прямо передбачено конкретним законом

України. Як пояснює В.В. Середюк, підстава юридичної відповідальності

становить тричленну конструкцію, що визначається через наявність правової

норми, юридичного факту вчинення певного діяння та винесення

уповноваженим органом правозастосовного акту [140, с. 2].

Від так виникає питання щодо відповідальності, яка передбачена чинним

законодавством України за порушення принципу рівності з акцентом на

відносини, що складають сферу дії трудового права.

На наш погляд, серед правових наслідків порушення принципу рівності при

прийнятті на роботу, заходи відповідальності мають важливе значення. Це

обумовлено функціями, які виконує юридична відповідальність. Зокрема,

відповідальність є тим з правових засобів, що дозволяє впливати не тільки на

правопорушника, але виконує і інформаційну, попереджувальну функції. Щодо

функцій юридичної відповідальності В. В. Середюк вказує, що їх визначають

через нормативний підхід праворозуміння, виходячи з аналізу впливу на

суспільство норм про юридичну відповідальність. «Юридична відповідальність

має суттєвий вплив на особу, суспільство, державу. Вона виступає засобом

охорони та захисту прав і свобод людини, засобом охорони та відновлення

правомірних суспільних відносин та правового порядку. Перелік функцій,

притаманних юридичній відповідальності… каральна, превентивна,

компенсаційна, правовідновлювальна функції». Порівнюючи з дослідженнями

польських науковців, В Сердюк акцентує увагу, що в українській науці мову

ведуть також про виховну функцію. Хоча серед польських дослідників це

питання дискусійне, деякі з них вважають виокремлення цієї функції даниною
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традиції попереднього суспільного ладу і включають її до превентивної функції.

Разом з тим, науковець зазначає «про єдність цих функцій, а також про

домінування однієї з них залежно від конкретного виду юридичної

відповідальності» і  наголошує «на актуалізації в сучасних умовах

демократизації та гуманізації суспільства компенсаційної та превентивної

функцій. Стосовно каральної функції В.Середюк констатує «відхід її на другий

план, а також втрату нею мети покарання як помсти та самоцілі»  [140, 80-83].

Щодо складів правопорушень, об’єктом в яких буде рівність при прийнятті

на роботу, то вони повинні бути передбачені законом. Зокрема, згідно п. 22 ст.

92 Конституції України [88] виключно законами України визначаються засади

цивільно-правової відповідальності; діяння, які є злочинами, адміністративними

або дисциплінарними правопорушеннями, та відповідальність за них. Аналіз

наведених положень дає підстави стверджувати, що, по-перше, відповідальність

визначається виключно законами України і не може бути встановлена на рівні

підзаконного нормативно-правового регулювання. По-друге, на рівні

конституції виділено лише чотири види відповідальності: цивільно-правова,

кримінальна, адміністративна та дисциплінарна.

Щодо кримінальної відповідальності, то ст. 161 КК України [137]

передбачає склад  порушення рівноправності громадян залежно від їх расової,

національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими

ознаками. Відповідно до міжнародних стандартів КК України передбачено

покарання за прийняття на роботу дитини, зокрема ст. 150 «Експлуатація дітей»

тлумачить як злочин експлуатацію дитини, яка не досягла віку, з якого

законодавством дозволяється працевлаштування, шляхом використання її праці.

Також зауважимо про ст. 438 КК України, де серед порушення законів та

звичаїв війни передбачено таку складову об’єктивної частини як «вигнання

цивільного населення для примусових робіт». Також зауважимо, що у ст. 67 КК

України серед обставини, які обтяжують покарання, наявне  «вчинення злочину
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на ґрунті расової, національної, релігійної ворожнечі чи розбрату або на ґрунті

статевої приналежності».

Щодо адміністративної відповідальності, то її підставою є закріплення

складу адміністративного проступку в нормах КУпАП [115; 116]. Як ми

зазначили, статті, яка прямо передбачала такий склад правопорушення як

порушення принципу рівності, КУпАП не містить. Однак у цій царині

передбачено таке порушення як 1) дискримінація підприємців органами влади і

управління (ст. 166-3) – на складання протоколу уповноважено

Антимонопольний комітет України, а розглядають справу районні, районні у

місті, міські чи міськрайонні суди (судді); 2) примушування до

антиконкурентних узгоджених дій, які заборонені законом про захист

економічної конкуренції (ст. 166-18) - на складання протоколу уповноважені

державні інспектори з питань інтелектуальної власності, а розглядають справу

районні, районні у місті, міські чи міськрайонні суди (судді), 3) невиконання

розпорядження державного або іншого органу про працевлаштування (ст. 188-1)

- на складання протоколу уповноважено центральний орган виконавчої влади,

що реалізує державну політику у сфері нагляду та контролю за додержанням

законодавства про працю а розглядають справу районні, районні у місті, міські

чи міськрайонні суди (судді); 4) порушення порядку працевлаштування,

прийняття на навчання, надання житла, реєстрації іноземців та осіб без

громадянства та оформлення для них документів (ст. 204) - на складання

протоколу уповноважено центральний орган виконавчої влади, що реалізує

державну політику у сферах міграції (імміграції та еміграції), органи Державної

прикордонної служби України.

Продовжуючи аналіз норм законодавства України, якими передбачено

відповідальність за порушення принципу рівності при прийнятті на роботу,

акцентуємо увагу на змінах, які були внесені у 2016 році до КЗпП України.

Зокрема, цей кодифікований акт було доповнено  інститутом фінансових
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санкцій за порушення законодавства про працю та зайнятість населення.

Зокрема, ч. 2 ст. 265 КЗпП України встановлює відповідальність юридичних та

фізичних осіб - підприємців, які використовують найману працю, у вигляді

штрафу.

Зокрема, ч. 2 ст. 256 КЗпП України [94] передбачає 7 видів фінансових

санкцій за порушення, склади яких закріплено у цій же ч. 2 ст. 256  Кодексу.

Одразу зауважимо, що на сьогодні серед складів правопорушень, які виділені

КЗпП України як підстави для застосування фінансових санкцій, відсутні

положення щодо рівності при прийнятті на роботу, дискримінації. Закріплено

такі склади як 1) фактичного допуску працівника до роботи без оформлення

трудового договору (контракту); 2) оформлення працівника на неповний

робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час; 3)

виплата заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного

внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податків; 4)

порушення встановлених строків виплати заробітної плати; 5) недотримання

мінімальних державних гарантій в оплаті праці; 6) недотримання встановлених

законом гарантій та пільг встановленим категоріям працівників; 7)

недопущення до проведення перевірки з питань додержання законодавства про

працю, створення перешкод у її проведенні. Також окремо зауважено про

«порушення інших вимог трудового законодавства» при визначенні санкції у

розмірі мінімальної заробітної плати.

З огляду на 1) значущість принципів рівності та недискримінації при

прийнятті на роботу, 2) непоодинокі факти їх порушення, 3) відсутність

усталеної судової практики з вирішення відповідних питань, 4) функції

відповідальності, на наш погляд, порушення принципу рівності при прийнятті

на роботу повинно бути прямо визначене підставою для застосування

фінансових санкцій шляхом доповнення ч. 2 ст. 265 КЗпП України при

одночасному вдосконаленні матеріально-правових гарантій забезпечення
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рівності при прийнятті на роботу. Лише закріплення принципів в законодавстві

про працю України буде недостатньо для реального втілення принципів рівності

та недискримінації.

Можливо до числа суб’єктів застосування фінансових санкцій, які буде

передбачено за порушення принципу рівності та недискримінації, додати

Уповноваженого з прав людини, для чого зробити уточнення шляхом

доповнення КЗпП України та ст. 13 Закону України «Про Уповноваженого

Верховної Ради України з прав людини» [129].

Згідно Порядку накладення штрафів за порушення законодавства про

зайнятість населення, затвердженого постановою КМУ від 17.07.2013 р. № 509

[126] накладення штрафів на суб'єктів господарювання та роботодавців за

порушення законодавства про працю та зайнятість населення, передбачене не

тільки ч. 2 ст. 265 КЗпП, але і  ч. 2-7 ст. 53 Закону України «Про зайнятість

населення». Положеннями ст. 53 Закону України «Про зайнятість населення»

[110] охоплено склад такого правопорушення як «невиконання роботодавцем

протягом року квоти для працевлаштування громадян, мають додаткові гарантії

у сприянні працевлаштуванню (які це категорії, передбачено в ч. 1 ст. 14 цього

ж  Закону)

Ми свідомо почали розгляд фінансових санкцій, передбачених КЗпП

України [94] та Законом України «Про зайнятість населення» [110] після

розгляду адміністративної відповідальності у досліджуваній сфері. Як ми

зазначили, вважаємо доцільним доповнити саме КЗпП України, а не КУпАП. І

для поставлення цих кодексів в один горизонтальний категоріальний ряд в

аспекті відповідальності, на наш погляд, є підстави.

Вважаємо, для науки трудового права, як і адміністративного,

господарського, фінансового, конституційного права, постає питання місця

фінансових санкцій, передбачених ч. 2 ст. 265 КЗпП [94], але і  ч. 2-7 ст. 53

Закону України «Про зайнятість населення» [110], у класифікації
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відповідальності. Як констатує В.В. Середюк, в правовій науці України

простежується існування проблем класифікації юридичної відповідальності на

різні види та підвиди. Проблема в  основному полягає у  відсутності єдиного

критерію при поділі родового поняття юридичної відповідальності. Пошук

такого критерію мав місце і  певним чином триває досі [141, с. 125], являючи

результат у розбіжних класифікаціях юридичної відповідальності.

Впровадження в законодавстві України про працю такого нового виду

відповідальності як фінансові санкції, супроводжувалося вказівкою, що такі

санкції не належать до адміністративно-господарських санкцій, визначених

гл. 27 Господарського кодексу України [142]. Можливо підставами їх

застосування назвати трудові правопорушення, а отже, відповідальність –

трудовою. Але стикаємося з проблемою конституційної класифікації

відповідальності. Як ми зазначали вище, в Конституції України передбачено

лише чотири види відповідальності. І серед цих видів немає ані господарської,

ані трудової.

Хоча представники науки господарського права активно доводять, що є всі

підстави для виділення господарської відповідальності як окремого різновиду.

В.С. Щербіна вважає, що «господарсько-правова відповідальність – юридична

категорія, вироблена наукою господарського права задовго до прийняття

Господарського кодексу України, проте лише в останньому вона знайшла своє

законодавче закріплення і визнання, хоч розкриття її змісту в ГК України не

можна визнати повним та чітким» [143, с. 10]. О.О. Кікоть вказує, що  у 2004

році з набранням  чинності Господарським кодексом України було вперше на

законодавчому рівні закріплено господарську відповідальність [144, с. 100].

Господарсько-правова відповідальність визначаєтсья комплексним правовим

інститутом господарського права, предметом регулювання якого є господарські

правопорушення [145, с. 129]. Господарське правопорушення, як вважає

Г.П. Білошкурська, — це протиправна дія або бездіяльність суб'єкта
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господарських відносин, яка не відповідає вимогам норм господарського права,

не узгоджується з юридичними обов'язками зазначеного суб'єкта, порушує

суб'єктивні права іншого учасника відносин або третіх осіб. Під

правопорушенням, яке є підставою для господарсько-правової відповідальності,

слід розуміти також порушення учасником господарських відносин норм

законів (підзаконних нормативних актів), що регулюють господарські

відносини, 6 або порушення умов договору при виконанні взятих на себе

зобов'язань. При цьому підставою для притягнення до адміністративно-

господарської відповідальності може бути порушення норм і правил здійснення

господарської діяльності, встановлених лише нормативними актами, а не

договором [146, с. 5-6]. Більше того, саме її виділення і відмежування від

адміністративної дозволяє, на погляд представників науки господарського

права, вирішити проблему відповідальності юридичних осіб, санкцій, що

можуть до них застосовуватися. В той час, коли «чинна модель

адміністративної відповідальності, втілена у Кодексі України про

адміністративні правопорушення, є однополярною і застосовна виключно до

фізичних осіб [147, с. 61].

Щодо трудової відповідальності, трудового правопорушення, то, на наш

погляд, є підстави та необхідність виділення відповідного специфічного

різновиду юридичної відповідальності. Необхідність обумовлена 1) специфікою

трудових прав та особливостями правового статусу та зв’язків виробничого

підпорядкування їх носів, які в сукупності вимагають окремого правового

регулювання відповідальності за порушення у сфері праці; 2) специфікою

суб’єктів трудових правопорушень, якими можуть бути не тільки фізичні особи,

що вказує на доцільність встановлення санкцій, які будуть ефективними і

можливими для застосування до порушників – юридичних осіб Щодо підстав,

то з одного боку, 1) законодавство про працю визначає фінансові санкції, при

тому відмінні від господарських, про що прямо зазначено в положеннях КЗпП



127

України; 2) законодавство про працю встановлює склади проступків та визначає

санкції. Але з іншого, конституційне обмеження видів відповідальності

цивільно-правовою, кримінальною, адміністративною та дисциплінарною, є

перепоною для остаточної інституалізації трудової відповідальності.

Цю перепону, з огляду на практичну необхідність та обґрунтування

специфіки трудової відповідальності, яка на сьогодні вже знайшла

відображення в нормах законодавства про працю України,  слід усунути

шляхом внесення змін до Основного Закону на предмет розширення видів

юридичної відповідальності.

Враховуючи вищевикладене, доходимо висновку, що вдосконалення

правового регулювання правових наслідків порушення принципу рівності при

прийнятті на роботу, визначення таких наслідків у відповідь на фактично

існуючи порушення законодавства про працю має вирішальне значення для

забезпечення принципів рівності та недискримінації у сфері праці.

Висновки до розділу 2.

1. Правовими гарантіями забезпечення рівності при прийнятті на

роботу є сукупність об’єктивних та суб’єктивних чинників, спрямованих на

практичну реалізацію рівності, на усунення можливих перешкод неналежного її

здійснення.

2. При конкретизації конституційного принципу рівності права

кожного на працю в КЗпП України звужується обсяг конституційної гарантії

забезпечення рівності при прийнятті на роботу шляхом закріплення права

громадян України на працю. Необхідним вважаємо закріплення у  ст. 2 КЗпП

України права кожного на працю. Водночас це не означає, що за ознакою

громадянства регулювання праці не може зазнавати диференціації. Зокрема,

регулювання трудових відносин іноземців та осіб без громадянства, які
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працюють в Україні має особливості, в тому числі і при прийнятті на роботу. І

про можливість визначення таких особливостей законами чи міжнародним

договорам України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою

України, слід зазначити у ст. 2 КЗпП України при врегулюванні права кожного

на працю. Також доцільно зауважити про особливості регулювання праці

іноземців та осіб без громадянства, які працюють у складі дипломатичних

представництв іноземних держав або представництв міжнародних організацій в

Україні, або уклали з іноземними роботодавцями трудові договори про

виконання роботи в Україні.

3. Доведена необхідність перегляду ознак і поняття дискримінації у

змісті ст.  2-1 КЗпП  з огляду на те,  що суб’єктом трудових прав може бути як

працівник, так і роботодавець, як організація працівників (профспілка), так і

організація роботодавців. Доцільно виділяти такі права, що належать виключно

якомусь конкретному суб’єкту трудових правовідносин: право прийому на

роботу, право на оплату праці. І такі трудові права, що можуть бути реалізовані

обома   сторонами при виникненні трудових правовідносин. Наприклад, право

на захист, на укладення трудового договору, на ведення переговорів та інші

трудові права, які є складовою правового статусу як працівників, так і

роботодавців.

4. Обґрунтована необхідність перегляду ст. 2-1 КЗпП України з

наступних причин: 1) використане поняття громадянина при визначенні правила

рівності трудових прав, хоча змістом статті охоплено заборону будь-якої

дискримінації у сфері праці, зокрема порушення принципу рівності прав і

можливостей, пряме або непряме обмеження прав працівників залежно від

іноземного походження; 2) назва та обсяг змісту статті не сходяться: в назві

йдеться про рівність прав, а у змісті передбачена рівність не тільки прав, але і

можливостей; 3) назва передбачає розкриття змісту принципу рівності у

трудовому праві, а в змісті йдеться про заборону дискримінації.
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5. Поряд з положенням про заборону дискримінації слід закріпити

положення щодо забезпечення особам, які зазнали такої дискримінації, права на

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

відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок дискримінації.

6. Впровадження субстантивної моделі гендерної рівності в трудовому

праві України на зміну протекціоністської повинно відбуватися з урахуванням

принципу забезпечення і недопустимості звуження існуючих гарантій для

суб’єктів трудового права. Водночас, при цьому доцільно враховувати

міжнародні стандарти допустимості перегляду та скасування норм, на основі

яких здійснюється запобігання дискримінації щодо жінок  після  одруження або

народження  дитини  та  гарантується  їм ефективне право на працю.

Застосування ч. 3 ст. 11 Конвенція ООН про ліквідацію усіх форм дискримінації

щодо жінок від 18.12.1979 в законодавстві України, на наш погляд, означає, що

окремі положення, які слугують фактичним втіленням заборони використання

праці жінок і неповнолітніх на небезпечних для їхнього здоров'я роботах,

можуть бути скасовані чи переглянуті. Але не з позиції зменшення гарантій, а у

зв’язку зі змінами характеру і переоцінкою шкідливості робіт.

7. Забезпечення принципів рівності та недискримінації на основі ст. 22

КЗпП України має вади правового регулювання, що на практиці ускладнюють

втілення відповідних принципів, захист трудових прав у разі порушення,

оспорення чи невизнання. Вдосконалення регулювання гарантій при прийнятті

на роботу повинно охоплювати конкретизацію поняття «обґрунтованість

відмови при прийнятті на роботу» на рівні закону.

8. Вдосконалення процедурних гарантій забезпечення принципів

рівності та недискримінації при прийнятті на роботу повинно охоплювати: 1)

врегулювання питання обов’язку доведення вини у випадках виникнення

питання про дискримінацію, необґрунтовану відмову, порушення принципу

рівності при прийнятті на роботу відповідно європейським стандартам:
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перекладення тягаря доказування з позивача на відповідача; 2) введення

правила оформлення відмови у прийнятті на роботу у письмовій формі з

зазначенням причини відмови; 3) встановлення права працівника на отримання

копії документу про відмову у прийнятті на роботу і обов’язку роботодавця

зберігати такі документи 5 років після проведення співбесіди; 4) закріплення

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

правовідносини, фіксації співбесіди; 6) посилання на принцип пропорційності

при оцінці судом дотримання засад рівності й недискримінації.

9. Виділено проблему парового регулювання повноважень Держпраці

як суб’єкту забезпечення рівності при прийнятті на роботу. Запропоновано

доповнити закріплені за відповідною службою повноважень у п. 6 Положення

про Державну службу України з питань праці, затвердженого постановою

Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2015 р. № 96, правом «застосовувати

фінансові санкції та накладати адміністративні штрафи за порушення

законодавства про працю та зайнятість населення у порядку, встановленому

законодавством».

10. На основі аналізу діяльності Уповноваженого Верховної Ради

України з прав людини визначено напрямки підвищення ефективності його

діяльності у сфері запобігання та протидії порушенням принципів рівності та

недискримінації з урахуванням рекомендацій, розроблених в рамках реалізації

проекту ЄС Twinning № UA/47b «Впровадження кращого європейського

досвіду з метою посилення інституційного потенціалу Секретаріату

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини для захисту прав і

свобод людини»: 1) до числа суб’єктів застосування фінансових санкцій, які

буде передбачено за порушення принципу рівності та недискримінації,

запропоновано додати Уповноваженого з прав людини, для чого зробити

уточнення шляхом доповнення КЗпП України та ст. 13 Закону України «Про

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини»; 2) впровадити
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обов’язкову експертизу омбудсменом всіх законопроектів на предмет

дотримання принципів рівності та недискримінації та визначити методологію її

проведення; 3) в якості превентивних заходів порушень принципів рівності та

недискримінації до числа повноважень омбудсмена пропонуємо додати права,

які б дозволяли йому реагувати на виявлені недоліки законодавчих актів на

етапі їх підготовки; 4) розробити нормативну методологію щодо здійснення

виїзних моніторингових візитів омбудсмена.

11. Визначено, що правові наслідки порушення принципу рівності при

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

від обсягів його компетенції, дозволених йому для використання форм і методів

захисту. Серед правових наслідків порушення принципу рівності при прийнятті

на роботу виділено кримінальну відповідальність, а також адміністративну за 1)

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

примушування до антиконкурентних узгоджених дій, які заборонені законом

про захист економічної конкуренції (ст. 166-18); 3) невиконання розпорядження

державного або іншого органу про працевлаштування (ст. 188-1); 4) порушення

порядку працевлаштування, прийняття на навчання, надання житла, реєстрації

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

12. Запропоновано порушення принципу рівності при прийнятті на

роботу визначити підставою для застосування фінансових санкцій шляхом

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

матеріально-правових гарантій забезпечення рівності при прийнятті на роботу з

наступних причин 1) значущість принципів рівності та недискримінації при

прийнятті на роботу, 2) непоодинокі факти їх порушення, 3) відсутність

усталеної судової практики з вирішення відповідних питань, 4) функції

відповідальності, на наш погляд.

13. Є підстави та необхідність виділення специфічного різновиду

юридичної відповідальності, що врегулювано нормами КЗпП України.
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Необхідність обумовлена 1) специфікою трудових прав та особливостями

правового статусу та зв’язків виробничого підпорядкування їх носів, які в

сукупності вимагають окремого правового регулювання відповідальності за

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

якими можуть бути не тільки фізичні особи, що вказує на доцільність

встановлення санкцій, які будуть ефективними і можливими для застосування

до порушників – юридичних осіб Щодо підстав, то з одного боку, 1)

законодавство про працю визначає фінансові санкції, при тому відмінні від

господарських, про що прямо зазначено в положеннях КЗпП України; 2)

законодавство про працю встановлює склади проступків та визначає санкції.

Але з іншого, конституційне обмеження видів відповідальності цивільно-

правовою, кримінальною, адміністративною та дисциплінарною, є перепоною

для остаточної інституалізації трудової відповідальності.
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РОЗДІЛ 3.

УДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РІВНОСТІ ПРАВ

ГРОМАДЯН ПРИ ПРИЙНЯТТІ НА РОБОТУ

3.1. Зарубіжний досвід забезпечення рівності прав громадян при прийнятті

на роботу та можливість його використання в Україні

Ми вже встановили об’єм категорії рівності у міжнародному та

європейському вимірі шляхом аналізу міжнародно-правових актів та актів

законодавства ЄС з питань забезпечення рівності при прийнятті на роботу. Але

для даного дослідження важливе значення також має практика застосування

відповідних норм. Л.Л. Богачова вказує, що «забезпечення прав людини

відбувається шляхом створення відповідних умов для їх реалізації, охорони та

захисту як на внутрішньодержавному, так і на міжнародному рівні. Ступінь

гарантованості прав людини і засоби, які при цьому використовуються,

неоднакові в різних країнах. Найбільш ефективні процедури захисту прав

людини вироблені у межах європейського правового простору. Україна прагне

стати повноправним членом Євросоюзу, тому її законодавство у сфері

забезпечення прав людини і практика його застосування мають відповідати

європейським правовим стандартам» [106, с. 56].

Практика застосування законодавства у сфері забезпечення прав людини є

результатом діяльності ряду інституцій, що мають повноваження у відповідній

сфері. При аналізі відповідної практики можливо виділити два рівні. Перший з

них - це рівень держав членів ЄС, що характеризується діяльністю спеціально

створених органів для забезпечення принципів рівності та недискримінації.

Другий – це рівень наднаціонального захисту, що втілюється в діяльності таких

інституцій як ЄСПЛ, євроомбудсмен, Європейська комісія та інших.
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Щодо першого з виділених рівнів, то Н. В. Беліцер вказує, що у державах

ЄС, а також країнах – кандидатах на вступ протягом першого десятиліття ХХІ

століття відбулися значні зміни для забезпечення фактичної рівності та захисту

від усіх видів дискримінації. Зокрема, починаючи з 2000 році були ухвалені

директиви, які, на думку Н.Беліцер, «означали фундаментальні зміни у самих

підходах до проблеми дискримінації: всі країни – дійсні та майбутні члени ЄС –

мали переглянути своє національне законодавство та привести його у

відповідність до зазначених директив» [148, с. 22]. Насамперед, це Директиви

2000/78/ЄС [79, с. 16-22] та 2000/43/EC, що імплементує принцип рівного

ставлення з людьми, незалежно від їх расового чи етнічного походження [78].

Також провідне значення для врегулювання питання забезпечення рівності

мають Директиви 2004/113/ЄC [80] та 2006/54/ЄC [77], якими від держав-членів

ЄС вимагається встановити або призначити органи сприяння рівному

відношенню на підстави гендеру та расового або етнічного походження [149, с.

5], а також йдеться про зміну прядку доказування у справах про порушення

принципів рівності та недискримінації.

Щодо органів, то у ст. 12 Директиви 2004/113/ЄC [80] встановлено, що

«держави-члени визначають і готують для організації або організацій

інструменти для сприяння, аналізу, моніторингу і підтримки принципу рівності

у ставленні до всіх і кожного, незалежно від їхньої статі. Ці організації можуть

стати частиною установ, які займаються захистом прав людини, гарантією прав

окремих осіб або імплементацією принципу рівності у ставленні на державному

рівні» [80]. В результаті виконання вищеописаних вимог було сформовано

Equinet - Європейську мережу органів рівності, яка об'єднує 46 організацій з 34

європейських країн, які мають повноваження протидіяти дискримінації як

органи національної рівності за різними ознаками, включаючи вік, інвалідність,

стать, расу чи етнічне походження, релігію чи переконання, а також сексуальну

орієнтацію [150].
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Органи рівності в кожній державі є незалежними від уряду установами, які

фінансуються за рахунок державного бюджету, мають широкий мандат у галузі

просування та захисту прав людини. Зазначені установи акредитуються

відповідно до Принципів ООН, що стосуються статусу національних інституцій,

які займаються просуванням та захистом прав людини (Паризьких принципів), з

метою забезпечення їх незалежності, плюралізму, неупередженості та

ефективності [151]. Однак, щодо інституційної належності даних органів

відносно інституту захисту прав і свобод людини, то існують зауваження.

Зокрема, в ЄС виділяються поточні тенденції злиття мандатів органів

забезпечення рівності та національних інституцій з прав людини. Це означає,

що функції контролю та виконання законодавства з рівності та просування прав

людини досить часто приходять під егіду єдиного органу, створеного або

шляхом злиття або через введення нових функцій до існуючого органу [152].

Більшість держав доповідають про переваги у вигляді зв'язку органів рівності з

органами забезпечення права людини. Хоча деякі держави мають протилежний

досвід щодо об'єднання органів з рівності та національних органів забезпечення

прав людини, вказуючи на загрозу в такому разі їх незалежності та

ефективності. Також є повідомлення про труднощі в діяльності суб'єктів, що

поєднують мандат забезпечення рівності та функцію забезпечення права

людини [149, с. 5].

Щодо України, то Уповноважений з прав людини, являючи національну

інституцію з прав людини, має повноваження щодо забезпечення рівності прав і

свобод осіб та/або груп осіб; рівності перед законом осіб та/або груп осіб;

повагу до гідності кожної людини; рівних можливостей осіб та/або груп осіб

(ст.2, 9, 10 Закону України «Про засади запобігання і протидії дискримінації в

Україні» від 06.09.2012 року [90]). Також слід зауважити, що згідно вимог ч. 1

ст. 7 Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і

чоловіків» від 08.09.2005 № 2866-IV[91] в Україні функціонує спеціально
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уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань забезпечення

рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. Зокрема, згідно п. 2 Положення

про Міністерство соціальної політики України, затвердженого постановою

Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 р. № 423 [13] Мінсоцполітики є

спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань

забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. Як консультативно-

дорадчий орган, створений на постійній основі при Міністерстві соціальної

політики України (Мінсоцполітики) з метою сприяння у формуванні та

реалізації державної політики щодо забезпечення рівних прав та можливостей

жінок і чоловіків, недопущення всіх форм дискримінації за ознакою статі, в

Україні на громадських засадах функціонує Експертна рада з питань протидії

дискримінації за ознакою статі [154]. І в цьому контексті зауважимо, що

питання гендерної рівності за кордоном є вкрай актуальним. Як і для нашої

країни.

Ґендерна рівність є процесом справедливого відношення до жінок і

чоловіків. Для забезпечення справедливості, критерії часто повинні

компенсувати історичні та соціальні перешкоди, які не дають жінкам і

чоловікам існувати в рівних умовах. Справедливість веде до рівноправності.

Ідеал гендерної рівності означає, що жінки та чоловіки мають однаковий

суспільний статус, однакові умови для реалізації всіх прав людини, однакові

можливості робити внесок у національний політичний, економічний,

соціальний розвиток та користуватися його результатами [155, с. 4]. В рамках

ЄС періодично затверджуються Програми дій щодо рівних можливостей для

жінок і чоловіків, створено Дорадчий комітет з питань рівних можливостей.

Головні цілі цих заходів та інституцій – сприяти ефективній імплементації

чинного законодавства ЄС задля повної інтеграції жінок до ринку праці та

покращення їх соціального статусу. У вересні 2010 р. Європейська Комісія

ухвалила нову стратегію ґендерної рівності в Європі. Стратегія, розрахована на
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наступні п'ять років, має на меті забезпечити більш повне використання

потенціалу жінок, підвищення рівня їх залучення до процесів досягнення

економічних та соціальних цілей Євросоюзу. Ухвалена Стратегія щодо

ґендерної рівності передбачає конкретні заходи у п'яти ключових сферах: в

економіці та на ринку праці, в питаннях рівної оплати праці, рівного

представництва на керівних посадах, подолання ґендерного насильства та

розвитку ґендерної рівності в масштабах усього Євросоюзу [46, с. 21]. В

порівнянні стану гендерної політики України та країн ЄС є суттєві відмінності.

Із середини 80 – х років ХХ століття Європейський Союз визнав пріоритетність

політики рівних можливостей чоловіків і жінок, про що свідчить періодичне

затвердження Програм ЄС щодо забезпечення стандартів гендерної рівності в

Європейському союзі з обов’язковим контролюванням з боку Ради Міністрів

Європи і Європейського Парламенту за їх виконанням [156, с. 59].

Проблема запровадження в Україні позитивних дій була окреслена у

Заключних коментарях Комітету ООН із ліквідації дискримінації щодо жінок

(січень, 2010 р.) за результатами розгляду об'єднаної шостої та сьомої державної

доповіді України як одне з найбільш проблемних питань, яким Україна має

приділити підвищену увагу в наступний період. Комітет висловив

занепокоєність тим, що в державній доповіді України була відсутня відповідна

інформація про застосування в Україні тимчасових спеціальних заходів [46, с.

5]. У сучасних умовах відбуваються істотні зрушення в розумінні рівності

потенційних можливостей жінок і чоловіків та правового забезпечення цієї

рівності. На сьогодні неприйнятним є підхід до формування і реалізації

державної політики, спрямованої на розвиток та оптимальне функціонування

суспільних відносин, без урахування соціокультурних особливостей

представників обох статей. Політика забезпечення рівних прав і можливостей

чоловіків і жінок здійснюється в контексті зростання динаміки інновацій у всіх

сферах життєдіяльності людини. Це відбувається не легко, характеризується



138

низкою суперечностей, і все ж гендерна думка знаменує новий підхід і нове

бачення суспільних перетворень, без чого неможливо забезпечити прогрес,

утвердити толерантність і соціальну справедливість [157, с. 228-229].

Згідно з даними міжнародних звітів, які вимірюють стан гендерних

відносин (Global Gender Gap Report, UNDP Human Development Report та ін.)

для України характерним є нерівний доступ чоловіків та жінок до матеріальних

ресурсів та суттєва різниця в оплаті праці [156, с. 59]. Так,  найбільш гострими

серед проблем забезпечення можливостей для саморозвитку й самореалізації

жінок в Україні є такі: - обмежений доступ до влади і власності (зокрема, землі,

кредитів); наразі немає жодної жінки серед глав обласних адміністрацій; рівень

жіночого представництва на найвищих державних посадах залишається

низьким; - поширюється безробіття серед жінок; - жінка обмежена у сферах

зайнятості – велика кількість жінок працює неповний робочий день, або за

тимчасовими контрактами, що збільшує розрив у доходах жінок і чоло- віків,

звужує економічні можливості жінок і веде до їхнього збіднення; при цьому

серед працівників з вищою освітою жінки складають 56%, їхнє службове та

професійне просування обмежене; - зростання жіночих захворювань; - жінка

працює на 4 – 6 годин більше, ніж чоловік, - праця у домашньому господарстві

не враховується як продуктивна; - супутником жіночої нерівності є злидні та

бідність; багато- дітна сім’я в Україні ототожнюється з бідністю і навіть

злиденністю; ледь не половина Європи вирішує сьогодні свої соціальні

проблеми за рахунок українських наймичок; - окрім того, жінки найбільше

потерпають від усіх видів сексуального насильства, серед яких домашнє

насильство, сексуальні домагання та сексуальна експлуатація, торгівля жінками,

примушування до проституції; - найбільш яскравим проявом наявної

дискримінації жінки на ринку праці є співвідношення заробітної плати жінок і

чоловіків. Це співвідношення складає 72,5% заробітної плати жінок від

заробітку чоловіків. В результаті пенсійної реформи жінка через 20 – 40 років
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отримуватиме пенсію, що дорівнюватиме лише 40 – 50% пенсії чоловіка [155, с.

5]. За підсумками виборів 2012 року, за кількістю жінок у Парламенті Україна

займає 110 місце се- ред 188 країн [158, с. 6]. Отже, не можна заперечувати, що

усталення ґендерного рівноправ'я вимагає сьогодні додаткової уваги до

підтримки і просування жіноцтва, в тому числі шляхом застосування

позитивних дій – тимчасових спеціальних заходів, які йдуть далі формальної

заборони дискримінації та спрямовані на створення ефективного механізму

протидії дискримінаційному становищу [46, с. 9].

Однак, це не означає, що завдань підтримки чоловіків немає. Становище

чоловіків в Україні також ускладняється певними проблемами: - темпи

зростання рівня безробіття серед чоловіків є більшими порівняно з рівнем

безробіття серед жінок; - тюрми переповнені чоловіками (понад 90% всіх

ув’язнених), що породжує низку проблем; - такі хвороби, як туберкульоз,

пияцтво, алкоголізм та наркоманія, що заполонили суспільство, більше

вражають чоловіків; - понад 40% всіх нинішніх 16-літніх юнаків не мають

шансів дожити до пенсії внаслідок зменшення тривалості життя чоловіків; 6 -

суїцид як явище панує переважно серед чоловіків; - розпад сімей, пов’язаний зі

збільшенням кількості випадків аморальної поведінки серед чоловіків,

ускладнюється тим, що 57% чоловіків на другий день після розлучення пере-

стають піклуватися про своїх дітей; - понад 30% чоловіків ніколи не стануть

батьками з причин низького рівня репродуктивного здоров’я, і ця цифра

зростає; серед юнаків призовного віку середній показник здорових призовників

становить 1:10 [155, с. 5-6].

Це означає, що забезпечення гендерної рівності, як один з аспектів рівності

у трудових правовідносинах, є на сьогодні актуальним питанням. Державна

програма забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період

до 2016 року [159] пропонувала реалізацію оптимального і комплексного

підходу у розв’язання проблеми гендерної рівності, що стосовно
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працевлаштування включає з одного боку, заохочення роботодавців до

запровадження європейських стандартів рівності співробітників у сфері праці,

для цього серед роботодавців проводилася інформаційно-роз’яснювальна

робота, з іншого, - удосконалення законодавства з питань забезпечення рівних

прав та можливостей жінок і чоловіків шляхом приведення його у відповідність

з міжнародними стандартами та законодавством Європейського Союзу. Серед

заходів було передбачено застосування комплексного гендерного підходу в

діяльності Державної служби зайнятості шляхом запровадження гендерних

програм і надання послуг для шукачів роботи, роботодавців та молоді;

підготовки для роботодавців і профспілок рекомендацій щодо запобігання

дискримінації у сфері праці та забезпечення гнучких умов праці для працівників

із сімейними обов'язками; забезпечення рівного ставлення і рівних можливостей

для трудящих чоловіків і жінок: трудящих із сімейними обов'язками;

проведення семінарів-тренінгів для роботодавців з питань запровадження

стандартів рівності.

У 2016 році  розроблено Національний план дій з виконання резолюції

Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» на період до 2020 року [160]

задля виконання Резолюції 1325 (2000), ухвалена Радою Безпеки на її 4213-му

засіданні, 31 жовтня 2000 року [161], що одним з закликів має призначати

більше жінок на посади спеціальних представників і посланників і доручати їм

здійснення місій добрих послуг.

11 квітня 2018 року затверджено Державну соціальну програму

забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021

року [162] якою, як і у попередній програмі, передбачено застосування

комплексного підходу до вирішення проблеми забезпечення гендерної рівності

шляхом поєднання 1) удосконалення нормативно-правової бази, механізму

проведення гендерно-правової експертизи та впровадження статистичних

показників у сфері забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;
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2) удосконалення механізму реалізації захисту від дискримінації за ознакою

статі (дискримінації за кількома ознаками); 3) виконання договірних та інших

міжнародних зобов’язань щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок

і чоловіків; 4 ) зміцнення державно-приватного партнерства у сфері

забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. Наприклад, у 2012

році ґендерне співвідношення серед депутатів обласних органів влади становить

12% жінок до 88% чоловіків; серед депутатів районних органів влади – 21% до

79%; міських органів влади – 26% до 76%; селищних органів влади 40% до 60%

[158, с. 6]. А за результатами виконання програми планується збільшення

частки жінок серед народних депутатів України з 12 до 20 %, депутатів

обласних та місцевих рад (міст обласного значення) з 14 до 25% [162], що

відповідатиме міжнародним та стандартам ЄС у сфері забезпечення принципів

рівності на недискримінації.

Щодо наднаціонального рівня, то серед інституцій, які працюють у

відповідній сфері виділяємо Європейську комісію, Єврообмудсмена та ЄСПЛ.

Так, звернення до Європейської комісії — виконавчого органу ЄС, покликаного

захищати загальні інтереси Співтовариства, відноситься до числа шляхів

забезпечення рівності. Такі звернення часто стають підставою для порушення

Комісією розслідування проти держав-членів. Наслідком розслідування може

бути скасування правових актів або припинення певної діяльності

(бездіяльності) з причини невідповідності об’єктивному праву ЄС і порушення

закріплених у ньому суб’єктивних прав громадян та юридичних осіб. Звернення

до Комісії можливе тільки у разі, коли національні суди та інші органи держав-

членів відмовляються застосовувати норми європейського права (статті 258–260

Договору про функціонування ЄС) [106, с. 61].

Забезпечення рівності є одним з завдань європейського омбудсмена, що

його посада запроваджена Договором про Європейський Союз. На сьогодні

інститут омбудсмена, вказує В.А. Гречаний, набув самостійного юридичного
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статусу. Він функціонує більш ніж у 80 країнах світу і на міжнародному рівні.

Європейський омбудсмен, що обирається Європейським парламентом,

уповноважений одержувати від кожного громадянина Союзу або від кожної

фізичної або юридичної особи, що проживає або має свою юридичну адресу в

державі-члені, скарги щодо випадків порушення порядку управління в

діяльності інститутів, органів або установ Союзу, крім Суду Європейського

Союзу при здійсненні ним своїх юрисдикційних функцій. Він розслідує ці

скарги й складає по них доповіді [163, с. 632-633]. Європейському Омбудсмену

підвідомчі справи про порушення порядку управління в діяльності установ,

органів, служб або агенцій ЄС, окрім Суду ЄС (ст. 228 Договору про

функціонування ЄС). Звернутися зі скаргою до Омбудсмена мають право як

фізичні, так і юридичні особи, що проживають або мають юридичну адресу на

території держави-члена. На відміну від судів Омбудсмен не скасовує незаконні

акти і не встановлює розмір грошової компенсації потерпілому. Фактична сила

його рішень базується на авторитеті Омбудсмена, а також компетенції

парламенту, до якого Омбудсмен направляє звіт про кожне проведене

розслідування [106, с. 61]. Омбудсмен за своєю власною ініціативою або на

підставі скарг, представлених йому безпосередньо або через члена

Європейського парламенту, проводить розслідування, які вважає

обґрунтованими, якщо тільки стверджуванні факти не є або не були об’єктом

судової процедури. Якщо Омбудсман констатував випадок порушення порядку

управління, то він звертається до відповідних інститутів, органів або установ,

які мають у своєму розпорядженні тримісячний строк на подання йому свого

висновку. Омбудсмен потім направляє доповідь Європейському парламенту й

відповідному інституту, органу або установі. Особа, що звернулася зі скаргою,

інформується про результат цих розслідувань. Обмудсмен щорічно представляє

Європейському парламенту звіт про результати своїх розслідувань [163, с. 632-

633].
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Доки Україна не входить до ЄС, вказана інституція не входить до числі

суб’єктів забезпечення рівності для громадян України. Водночас, ЄС сприяє

розвитку національного інституту єврообмудсмена в Україні, як і іншим

інституціям, до числа завдань яких входить забезпечення прав людини, шляхом

використання міжнародних інструментів інституційної розбудови,

рекомендацій міжнародних моніторингових інституцій у сфері прав людини.

Серед інструментів інституційної розбудови такі проекти як Twinning, TAIEX,

SIGMA, СІВ [164, с.185 ] . Метою зазначених проектів є, перш за все, технічна

допомога щодо інституційного розвитку та наближення до стандартів ЄС [165,

с. 75].

Наприклад, програма Twinning була створена в 1998 році для надання

допомоги країнам-кандидатам на вступ до ЄС у проведенні змін для зміцнення

їх адміністративного та інституційного потенціалу в рамках підготовки до

членство в ЄС. З тих пір понад 1500 проектів Twinning були реалізовані, граючи

важливу і успішну роль у цьому контексті. Разом Європейська Комісія та

країни-члени ЄС мобілізували значні кошти, людські та фінансові ресурси, щоб

допомогти країнам-кандидатам вирішувати проблеми зміцнення їх

адміністративної спроможності та адаптації їх адміністрування до реалізації

acquis communautaire [166]. Проект Twinning - це інструмент надання

однорангової допомоги бенефіціарам через мобілізацію державних службовців

та асимільованих агентів, що протягом майже двадцяти років успішно

допомагає бенефіціарам розвивати європейські стандарти і інтегрувати

європейські адміністративні принципи у свою практику [167]. Інструмент

Twinning, як пояснює Л.В. Вакуленко,  «успішно зарекомендував себе як засіб

упровадження кращих практик у сфері державного управління в країнах, які

приєдналися до Європейського Союзу в 2004 р. Для України Twinning став

доступним після підписання Плану дій Україна-ЄС у 2005 р. Це нова форма

прямої технічної співпраці між українськими центральними органами
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виконавчої влади, що є бенефіціарами, та органами влади країн-членів

Європейського Союзу. Оскільки Україна часто стикається з проблемою

недостатньої інституційної спроможності органів державного управління,

використання Twinning є надзвичайно актуальним. Цей інструмент допомагає

країнам-бенефіціарам у розбудові сучасних ефективних центральних та

місцевих органів державної влади, удосконаленні їх структури, розвитку

людських ресурсів та управлінського потенціалу, що дозволяє впроваджувати

«acquis communautaire» на рівні стандартів, прийнятих у країнах- членах ЄС»

[168, с. 1-2].

В контексті забезпечення рівності при прийнятті на роботу доцільно

зауважити про Проект ЄС Twinning № UA/47b «Впровадження кращого

європейського досвіду з метою посилення інституційного потенціалу

Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини для

захисту прав і свобод людини», завданням якого є проведення аналізу існуючих

інструментів для відновлення порушених прав зокрема в області захисту

персональних даних, доступу до публічної інформації та запобігання усім

формам дискримінації [169]. В рамках даного проекту переглядаються та

оцінюються існуючи нормативні та правові рамки, які регулюють діяльність

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, аналізується

діяльність Уповноваженого Верховної Ради України (в тому числі і щодо

забезпечення принципу рівності і недискримінації), існуючі методології та

процедури моніторингу дотримання прав людини та превентивних заходів, які

застосовує Уповноважений Верховної Ради України прав людини

(Уповноважений), розроблено рекомендації, спрямовані на приведення

національної нормативно- правової бази у відповідність з передовою практикою

ЄС в галузі прав людини з метою посилення інституційного потенціалу

омбудсмена, здійснюються навчальні візити до Австрії, Литви, Латвії з метою

обміну досвідом щодо діяльності Омбудсмена тощо.
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Окрім інструменту Twinning в Україні використано і інші інструменти

інституційної розбудови (як то TAIEX, SIGMA). Водночас, їх порівняння дає

підстави стверджувати, що лише Twinning підкреслює комплексність та

довгостроковий характер співпраці, являючи собою інструмент інституційного

розвитку ЄС, який пов'язує державних службовців країн-членів ЄС та країни,

що не є членами ЄС, які разом працюють над конкретною програмою реформ

через існуючі двосторонні угоди. Учасники проекту Twinning зобов'язуються

запровадити комплекс політик або обов'язкові результати, які відображають

пріоритети співпраці ЄС з третіми країн [170, с. 3].

Щодо діяльності ЄСПЛ та його попередника — Комісії з прав людини, то

вона, як вважає С.Погребняк, має принципове значення для з’ясування сутності

дискримінації та захисту від неї [41, с. 15]. Законом України «Про ратифікацію

Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року,

Першого протоколу та протоколів N 2, 4, 7 та 11 до Конвенції»

від 17.07.1997 № 475/97-ВР [81] Україна повністю визнає на своїй території

компетенцію Європейської комісії з прав людини, визначає обов'язковою і без

укладення спеціальної угоди юрисдикцію Європейського суду з прав людини в

усіх питаннях, що стосуються тлумачення і застосування Конвенції. На сьогодні

Україною ратифіковано Протоколи 1, 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14-bis, 15 та

16.

Звернення до ЄСПЛ має в основі порушення норм Конвенції про захист

прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950 [56] та протоколів до неї.

Зауважимо, що протокол до Конвенції – це міжнародний документ, який

доповнює початковий текст Конвенції одним чи декількома правами або

вносить зміни в певні її положення. Протоколи, якими передбачаються

додаткові права чи зобов’язання для держав, є обов’язковими лише для тих

держав, які їх підписали та ратифікували. Протокол не має обов’язкової сили

для держави, яка його підписала, але не ратифікувала [171, с. 15]. У 2018
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прийнято 16 додаткових протоколів. Відкриті у 2013 році Протоколи №№15 та

16 ратифіковані Україною у 2017 року [172].

Щодо об’єкту даного дослідження, то у ст. 14 Конвенції про захист прав

людини і основоположних свобод від 04.11.1950 [56] закріплена «Заборона

дискримінації» у поєднанні з іншими статтями Конвенції.

Доречно зауважити, що серед рішень ЄСПЛ щодо України наявна справа

«Пічкур проти України» (CASE OF PICHKUR v. UKRAINE), заява №. 10441/06,

в якій заявник скаржився на відмінність у ставленні на основі місця його

проживання [173]. І ЄСПЛ визнав таку відмінність у поводженні

дискримінацією, що є порушенням ст. 14 Конвенції про захист прав людини і

основоположних свобод від 04.11.1950 [56] у поєднанні зі статтею 1 Першого

протоколу.

За якими ж ознаками ЄСПЛ визначає певну відмінність дискримінаційною?

Виходячи з того, що підхід ЄСПЛ  формується на основі низки вирішених

справ, то у справах про рівність (як заборону дискримінації) провідне значення

мають справи Carson and Others v. the United Kingdom (заява № 42184/05) [174]

(у п. 70-71 визначаютсья аспекти особистого статусу, у п. 85-89 тлумачиться

поняття відносно схожого становища), Willis v. the United Kingdom (заява

№ 36042/97) [175] (у § 48 визначено, що дискримінація означає поводження з

особами у різний спосіб, без об’єктивного та розумного обґрунтування, у

відносно схожих ситуаціях; Van Raalte v. the Netherlands (заява 20060/92) [176]

(§ 39 включає тлумачення, що відмінність у ставленні є дискримінаційною,

якщо вона не має об’єктивного та розумного обґрунтування, іншими словами,

якщо вона не переслідує легітимну ціль або якщо немає розумного

співвідношення між застосованими засобами та переслідуваною ціллю) та інші.

Підсумовуючи стосовно позиції ЄСПЛ щодо забезпечення рівності та

розуміння дискримінації можна погодитись, що дискримінація визначається

ЄСПЛ як різне поводження з людьми у порівняно аналогічних ситуаціях, не
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обумовлене жодними розумними чи об’єктивними причинами [48, с. 160]. Для

позначення певної відмінності у поводженні як дискримінації, ЄСПЛ досліджує

три питання, визначає С.П. Погребняк. 1. Про наявність дійсної відмінності у

ставленні за аналогічної ситуації. 2. Про виправданість відмінності у ставленні

до осіб, що перебувають в аналогічних ситуаціях. 3. Про додержання розумної

співмірності між засобами, що використовуються, і метою, яка досягається.

Щодо першого з питань, то С.П. Погребняк вказує, що Судом не вироблено

чітких загальних критеріїв для визначення того, чи є аналогічними ситуації, в

яких перебувають заявник та інші особи. Це зумовлено, насамперед, складністю

вироблення таких критеріїв. Подібна оцінка здійснюється лише для певної

категорії справ. Наприклад, були визнані такими, що перебувають в аналогічній

ситуації: працюючий чоловік і жінка (щодо оподаткування). Водночас не

перебувають в аналогічних ситуаціях: наймані робітники і підприємці [41, с.

15].

Щодо легітимності та пропорційності встановлених відмінностей при

прийнятті на роботу, то ст. 14 Директиви 2006/54/EC [77] визначає заборону

дискримінації при прийомі на роботу, однак при цьому включає положення, що

«держави-члени можуть передбачити, стосовно доступу до працевлаштування,

включаючи навчання, те,  що різниця у ставленні, заснована на характеристиці,

пов’язаній із статтю, не є дискримінацією, якщо характер відповідної

професійної діяльності або середовище, в якому вона здійснюється, висувають

істинні та визначальні професійні вимоги, за умови, що мета є законною, а

вимога пропорційною». Як бачимо, при аналізі допущення порушення

принципів рівності та недискримінації слід виходити принаймні з двох фактів:

1) виключення повинно бути законним (відмінність у ставленні повинна мати

об’єктивне й розумне обґрунтування, тобто переслідувати легітимну мету: в

загальному вигляді відмінність у ставленні держави зазвичай виправдовують
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публічним інтересом, і ЄСПЛ в цілому приймає таке обґрунтування [41, с. 15]),

2) виключення повинно відповідати принципу пропорційності.

В цьому контексті зауважимо, що однією з важливих проблем у практиці

доведення фактів порушення принципів рівності та недискримінації як в

Україні, так і за її межами, залишається проблема доведення факту

дискримінації, тобто таких дій, які мали на меті (пряма дискримінація) чи

наслідком (непряма дискримінація) порушення права. Як наслідок існування

такої проблеми, жертви дискримінації в Європі протягом багатьох років не

зверталися до суду (а в Україні й досі не звертаються) через зневіру у

можливості відстояти порушене право. Головною причиною, таким чином, є

загальний принцип розгляду подібних скарг, згідно з яким обов’язок доведення

лежить на заявнику, довести дискримінаційність тих чи інших дій відповідача

майже неможливо. Така практика існувала в Європі до моменту прийняття

Директиви Ради ЄС про обов’язок доведення у випадках дискримінації за

ознакою статі [136, с. 15]. Так, Директива Ради 2000/78/ЄС від 27.11.2000 року

[79, с. 16-22] визначає, що «правила стосовно тягаря доказування повинні бути

пристосовані до тих випадків, коли мають місце диспозитивні докази випадку

дискримінації, і що стосується ефективного застосування принципу рівного

поводження, то тягар доказування повинен бути накладено на відповідача, якщо

надано доказ такої дискримінації» (п. 31) [79, с. 18]. Ст. 10 Директиви

2000/78/ЄС так і називається «Тягар доказування» в встановлює, що «відповідач

повинен доводити, що порушення принципу рівноправного поводження не

було». Ст. 9 Директиви 2004/113/ЄC передбачає аналогічне положення стосовно

тягаря доказування, що «відповідач доводить, що принцип рівності у ставленні

не був порушений» [79].

І В. Лагутіна вказує, що в європейському праві правилам доказування у

справах сфери праці та зайнятості приділяється значна увага. Враховуючи

труднощі для позивачів в отриманні доступу до даних, багато законодавців та
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судів прийняли рішення про те, що якщо позивач може підтвердити факти

дискримінаційного характеру, то відповідач повинен довести, що очевидну дію

дискримінаційного характеру було виконано через існування об'єктивних

чинників, які не мають відношення до позивача. Це був значний зсув у питанні

збору доказів, який стався в багатьох країнах з різними правовими системами,

таких як: Великобританія, Німеччина, Італія, Фінляндія, Франція, Нідерланди,

Норвегія, Швеція. У сучасному цивільному процесі активна роль в доведенні

належить сторонам – позивачу і відповідачу. На суді лежить обов'язок сприяти

сторонам у збиранні доказів, а також керувати ходом процесу, створюючи

сторонам рівні можливості для реалізації ними своїх процесуальних прав [119,

с. 220].

Повертаючи до практики звернення за захистом до ЄСПЛ, то таке

звернення можливе тільки після використання національних засобів захисту.

Щодо строків звернення, то звернімо увагу на Протокол №15, що був відкритий

для підписання 24 червня 2013 року і у 2017 році ратифікований Україною.

Головні нововведення Протоколу №15: додання посилання на принцип

субсидіарності та доктрину свободи розсуду в Преамбулі до Конвенції;

зменшення строку подачі скарги до Суду з шести до чотирьох місяців з моменту

ухвалення остаточного рішення національного суду або з моменту закінчення

порушення; скасування права сторін справи заперечувати проти рішення палати

поступитися своєю юрисдикцією на користь Великої палати у випадках,

передбачених статтею 30 ЄКПЛ [171, с. 15-16].

Задоволення Судом скарги приватної особи тягне за собою такі правові

наслідки: 1) відбувається констатація факту порушення державою- відповідачем

конкретних норм Європейської конвенції. З моменту набуття чинності

постанови Суду для держави-порушниці виникає зобов’язання скасувати або

внести зміни до внутрішньодержавних актів (як до індивідуальних, так і до

нормативних), а також здійснити інші дії на користь особи, визнаної Судом
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«потерпілою стороною»; 2) постановою Європейського суду з прав людини

присуджується виплата «справедливої компенсації» потерпілій стороні за

рахунок бюджету держави-порушниці у строк, визначений Судом (як правило,

три місяці з дня набуття чинності постанови Суду). Суд має право

присуджувати компенсацію тільки «у разі необхідності» і за умови, що

національне право держави-порушниці «допускає можливість лише часткового

відшкодування наслідків такого порушення» (ст. 41 Європейської конвенції). 3)

з моменту набуття чинності постанови Суду стають джерелом судової практики

Європейського суду з прав людини. Ця судова практика визнається de faсto

джерелом загальноєвропейських стандартів прав людини і має враховуватися

органами влади всіх держав — учасниць Конвенції [106, с. 60]. Виконання

рішень ЄСПЛ залежить від декількох чинників. По-перше, від наявності в

національному законодавстві можливості відновлення провадження у справі

внаслідок рішення ЄСПЛ. Це те, що ми маємо в усіх наших процесуальних

кодексах. По- друге – це бажання особи. Тобто особа може хотіти або не хотіти

відновлення провадження у своїй справі. Траплялися випадки, коли юридична

особа була задоволена встановленням фактів ЄСПЛ і не хотіла відновлення

провадження у справі. Це вибір заявника, і Україна не може на нього вплинути

[177, с. 627].

У разі, коли Суд визнає факт порушення прав заявника з боку держави-

відповідача, така держава зобов’язана не тільки вжити заходів індивідуального

характеру (наприклад, виплатити справедливу сатисфакцію чи здійснити

перегляд справи у судовому порядку), але також у багатьох випадках вжити

певних заходів загального характеру з метою усунення зазначеної в рішенні

Суду системної проблеми та її першопричини – недоліків системного характеру,

які лежать в основі виявленого Судом порушення, а також усунення підстави

для надходження до Суду заяв проти України, спричинених проблемою, що вже

була предметом розгляду в Суді [134, с. 7-8]. Як вказує А.С. Киричук, ЄСПЛ
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створено великий масив норм прецедентного права. Його наявність та активне

застосування у проблемах, пов’язаних з регулюванням прав та свобод людини,

дозволяє не тільки швидко розв’язувати проблеми їх порушення, а й формувати

правову базу у поліправовому державному утворенні [178, с. 59]. Слід додати,

що прецеденти впливають і на формування правової бази в окремих державах, в

тому числі і в Україні.

Це пояснюється вищенаведеними особливостями процедури виконання

рішення ЄСПЛ, яка окрім виплати справедливої компенсації матеріальної та

моральної шкоди і судових витрат, дуже відрізняється від виконання рішень

судів загальної юрисдикції, адже включає вжиття: – додаткових заходів

індивідуального характеру (оскільки ЄСПЛ не є судом четвертої чи п’ятої

інстанції в судовій системі України, він не має повноважень у своїх рішеннях по

суті справи скасовувати будь-які правові акти органів державної влади України

чи органів місцевого самоврядування, або зобов’язувати будь-кого вчиняти

певні конкретні дії – він лише констатує порушення певного права людини та

присуджує суму справедливої компенсації; вибір же конкретних дій, які

необхідно вчинити для поновлення порушених прав людини, – заходів

індивідуального характеру – це справа вільного розсуду самої цієї людини або

уповноваженого органу України; вчинення конкретних заходів індивідуального

характеру в окремих випадках може бути передбачено лише в ухвалі Суду про

затвердження умов односторонньої декларації у справі проти України або про

затвердження умов дружнього врегулювання); – заходів загального характеру,

вибір яких взагалі є справою «доброї волі» компетентних органів держави

(парламенту, судів, правоохоронних органів тощо) [177, с. 629]. Зокрема,

заходами загального характеру є: внесення змін до чинного законодавства та

практики його застосування; внесення змін до адміністративної практики;

забезпечення юридичної експертизи законопроектів, і забезпечення професійної

підготовки з питань вивчення Конвенції та практики Суду для прокурорів,
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адвокатів, працівників правоохоронних органів, працівників імміграційних

служб, інших категорій працівників, професійна діяльність яких пов’язана із

правозастосуванням, а також з триманням людей в умовах позбавлення

свободи, та інші заходи [134, с. 7-8].

Д.О. Фещенко констатує, що «наразі, Україна входить до п’ятірки країн за

кількістю звернень до ЄСПЛ, а також має проблеми з виконанням його рішень.

Представники Мін’юсту наголошують, що ці обставини не є показником

низької якості національного правосуддя, вони свідчать про певну

невідповідність вітчизняної законодавчої бази ЄКПЛ та судовій практиці

ЄСПЛ. Проблеми пов’язані в першу чергу з тим, що Україна, на відмінну від

багатьох країн світу, приєдналася до Конвенції нещодавно. Усі правники в один

голос твердять про необхідність розробки ефективних законів. Проте, як і

раніше, владі ніде взяти на це гроші. Тим часом ігнорування рішень ЄСПЛ може

мати для України серйозні політичні наслідки» [177, с. 626]. В контексті

вирішення означеної проблеми для України щодо заходів загального характеру,

які впроваджуються після прийняття ЄСПЛ рішення про порушення прав

людини з метою усунення зазначеної в рішенні ЄСПЛ системної проблеми та її

першопричини, слід зауважити про Протокол №16, що був відкритий для

підписання 2 жовтня 2013 року. Головні нововведення Протоколу №16: вищі

суди та трибунали держав-членів РЄ зможуть робити запити до ЄСПЛ щодо

надання ним консультативних висновків з питань тлумачення та застосування

прав, гарантованих Конвенцією та Протоколами до неї, у контексті справ, що

розглядатимуться зазначеними судами та трибуналами на національному рівні.

Запити розглядатиме Велика палата ЄСПЛ; консультативні висновки ЄСПЛ не

матимуть зобов’язальної сили [171, с. 15-16]. Наразі Україною ратифіковано

Протоколи №№ 15 та 16 [172], що сприяє втіленню заходів загального

характеру в аспекті забезпечення рівносіт при прийнятті на роботу.
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Враховуючи вищевикладене, можна стверджувати, що практика

забезпечення принципів рівності та недискримінації на міжнародному рівні має

важливе значення для розвитку відповідної практики в Україні в аспекті

розуміння термінів, визначення засобів захисту, врегулювання порядку захисту,

втілення кращого досвіду, в тому числі через застосування інструментів

інституційної розбудови ООН, Ради Європи, Європейського Союзу, ОБСЄ, а

також врахування рекомендацій міжнародних моніторингових інституцій у

сфері прав людини.

Спираючись на зарубіжний досвід забезпечення рівності та

недискримінації при працевлаштуванні доцільно виділяти наступні напрямками

підвищення ефективності забезпечення рівності при прийнятті на роботу в

Україні: 1) зміна порядку доказування у справах про дискримінацію при

прийнятті на роботу в аспекті перекладання тягаря доказування на відповідача

на основі положень Директив 2000/78/ЄС та 2004/113/EC; 2) подальше

впровадження інструментів інституційної розбудови Twinning, TAIEX, SIGMA,

СІВ; 3) урахування порядку встановлення фактів порушення принципів рівності

та недискримінації ЄСПЛ у практиці національних судів в Україні шляхом

врахування питань, які досліджують ЄСПЛ: 1) констатація факту існування

відмінності у ставленні в аналогічній ситуації; 2)  легітимність відмінності; 3)

дотримання принципу пропорційності.

3.2. Шляхи удосконалення законодавства України в контексті

підвищення ефективності забезпечення рівності при прийнятті на роботу

В умовах реалізації євроінтеграційного курсу України все більшої

актуальності набуває питання підвищення ефективності забезпечення рівності

при прийнятті на роботу, для чого національне законодавство України повинно

зазнати змін, які б наближали його чи втілювали міжнародні та європейські
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стандарти забезпечення рівності при працевлаштуванні. За для цього

законодавство України повинно зазнати змін. І це сприятиме вирішенню

проблем, які наразі існують в Україні при прийнятті на роботу. Як вказують К.

Ю. Мельник та А. О. Бабенко, наразі рівень безробіття в Україні чи не

найвищий за всю історію незалежності. Ситуацію погіршує окупація частини

території України, бойові дії в окремих районах Донецької та Луганської

областей та внутрішні міграційні процеси, які цим викликані. Все це не може не

впливати негативним чином на стан дотримання трудових прав населення.

Зокрема, користуючись вищезазначеними обставинами, сьогодні роботодавці

все частіше примушують працівників працювати без укладення трудового

договору, доручають працівникам роботу, не передбачену трудовим договором

[95, с. 4]. При цьому, аналізуючи специфіку попиту на працівників і, зокрема, на

молодих спеціалістів, О. Г.Дідківська акцентує увагу на питанні вимог до

професійних властивостей кандидатів, які дедалі частіше набувають форму

володіння окремими соціальними та професійними компетенціями [179, с. 18-

25].

Щодо роботодавців, як вважає В.Л. Костюк, сучасне трудове законодавство

України також не достатньо конструктивним. До певної міри це пояснюється

тим, що чинний КЗпП України як і переважна частина актів трудового

законодавства України, ухвалені за радянських часів або у перші роки

незалежності держави а тому розраховані на короткострокову перспективу

перехідного періоду. Ядром трудової правосуб’єктності роботодавця є трудові

права та обов’язки. Однак, КЗпП України взагалі системно не розглядає

трудових прав роботодавця, не достатньо системно визначає трудові обов’язки

роботодавця [180, с. 87-89]. В той час, коли Л.В. Єрофєєнко вважає, що

«найбільш складним і принциповим питанням у концепції реформування

трудового права є зміст прав сторін трудових відносин. Розпочата у 2008 році

світова фінансова криза ще раз підтвердила тісний взаємозв’язок трудового
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права та економічної системи. Обсяг встановлених у трудовому праві обов’язків

роботодавця має економічний вираз, оскільки витрати робочої сили впливають

на вартість товарів і наданих послуг. Із цих причин у низці країн стали

використовуватись різні заходи підвищення економічної

конкурентоспроможності роботодавців шляхом зменшення витрат на робочу

силу, передбачених вимогами трудового законодавства… зміст прав і обов’язків

сторін трудових відносин підлягає корегуванню відповідно до загальних вимог

соціально орієнтованого ринку, але характер співвідношення їх обсягу доцільно

залишати тим самим - кореспондуючим. Збереження такої властивості трудових

прав є підґрунтям для визнання певної рівності між працівником і роботодавцем

в їхніх відносинах» [181, с. 94]. Тим самим буде усунене переважання у

правовому регулюванні статусів суб’єктів трудового права в нормах

кодифікованого акту законодавства про працю норм щодо врегулювання

статусу працівника, захисту його трудових прав та інтересів. Як наголошує

Л.В. Єрофєєнко, у трудовому праві України необхідне «оптимальне

збалансування захисної та виробничої функцій трудового права, за допомогою

яких має бути забезпечена рівновага інтересів найманих працівників і

роботодавців. Обидві функції у сучасних умовах спрямовані на забезпечення

охорони прав та інтересів обох сторін трудового договору. Якщо захисна

функція стосується охорони інтересів працівників, то виробнича - охорони

інтересів роботодавців. Перша випливає безпосередньо із соціальної природи

трудового законодавства. Воно, як відомо, з’явилося в системі права всіх країн

світу з появою капіталістичного ринкового виробництва і найманої робочої

сили саме з метою забезпечення захисту трудових прав та законних інтересів

найманих працівників. Однак, незважаючи на всю соціальну спрямованість

трудового права, воно не може не захищати інтереси другої сторони у трудових

відносинах» [181, с. 94].
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Окрім усунення переважання правового регулювання статусу працівника,

необхідним є чітке визначення та закріплення принципів регулювання трудових

правовідносин. Це доцільно здійснити в якості окремої статті кодифікованого

акту законодавства про працю України. При цьому, на наш погляд, важливо

закріпити принцип рівності в окремій статті КЗпП України. Для цього, на наш

погляд, доцільне чітке визначення принципів регулювання трудових

правовідносин в рамках окремої статті, як це передбачене в нормах Проекту

трудового кодексу. Але серед принципів повинні бути принципи: 1) рівності

суб’єктів трудового права при виникненні трудових правовідносин, 2)

диференціації правового регулювання та позитивних дій, 3) забезпечення

рівного захисту прав та інтересів працівників і роботодавців; 4) рівності

правового регулювання статусів таких суб’єктів трудового права як працівник і

роботодавець.

На сьогодні вкрай актуальним питанням реформування законодавства про

працю України залишається впровадження субстантивної моделі гендерної

рівності на зміну протекціоністської [182, с85. ] . Впровадження субстантивної

моделі гендерної рівності в трудовому праві України на зміну

протекціоністської повинно відбуватися з урахуванням принципу забезпечення і

недопустимості звуження існуючих гарантій для суб’єктів трудового права.

Водночас, при цьому доцільно враховувати міжнародні стандарти допустимості

перегляду та скасування норм, на основі яких здійснюється запобігання

дискримінації щодо жінок  після  одруження або народження  дитини  та

гарантується  їм ефективне право на працю. Застосування ч. 3 ст. 11 Конвенція

ООН про ліквідацію усіх форм дискримінації щодо жінок від 18.12.1979 в

законодавстві України, на наш погляд, означає, що окремі положення, які

слугують фактичним втіленням заборони використання праці жінок і

неповнолітніх на небезпечних для їхнього здоров'я роботах, можуть бути
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скасовані чи переглянуті. Але не з позиції зменшення гарантій, а у зв’язку зі

змінами характеру і переоцінкою шкідливості робіт.

З огляду на необхідність відповідності норм КЗпП України нормам

Конституції України в аспекті регулювання права на працю як права кожного,

на наш погляд, ч. 1 ст. 2 КЗпП України [94] доцільно змінити і додати ч. 2  і ч. 3

у наступній редакції: «Право кожного на працю, - тобто на одержання роботи з

оплатою праці не нижче встановленого державою мінімального розміру, -

включаючи право на вільний вибір професії, роду занять і роботи,

забезпечується державою.

Законами чи міжнародним договорам України, згода на обов’язковість яких

надана Верховною Радою України, можуть бути встановлені особливості

регулювання права на працю іноземців та осіб без громадянства, які працюють в

Україні, перебуваючи на законних підставах; іноземців та осіб без

громадянства, які працюють у складі дипломатичних представництв іноземних

держав або представництв міжнародних організацій в Україні, іноземців та осіб

без громадянства, які уклали з іноземними роботодавцями трудові договори про

виконання роботи в Україні.

Законами чи міжнародним договорам України, згода на обов’язковість яких

надана Верховною Радою України, можуть бути встановлені особливості

регулювання права на працю громадян України, які працюють в Україні за

трудовими договорами з іноземними роботодавцями».

Перегляд ст. 2-1 КЗпП на предмет ознак і поняття дискримінації у змісті, а

також приведення у відповідність назви та змісту статті є наступним завданням

удосконалення законодавства України в контексті  підвищення ефективності

забезпечення рівності при прийнятті на роботу. На наш погляд, ст. 2-1 КЗпП

України доцільно викласти у наступній редакції: «Рівність трудових прав і

можливостей.
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Суб’єкти трудового права однакового статусу є рівними у своїх трудових

правах та можливостях.

Забороняється будь-яка дискримінація у сфері праці, зокрема порушення

принципу рівності прав і можливостей, пряме або непряме обмеження трудових

прав залежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших

переконань, статі, гендерної ідентичності, сексуальної орієнтації, етнічного,

соціального та іноземного походження, віку, стану здоров’я, інвалідності,

підозри чи наявності захворювання на ВІЛ/СНІД, сімейного та майнового стану,

сімейних обов’язків, місця проживання, членства у професійній спілці,

об’єднання роботодавців чи іншому об’єднанні громадян, участі у страйку,

звернення або наміру звернення до суду чи інших органів за захистом своїх

прав або надання підтримки іншим працівникам чи роботодавцям у захисті їх

прав, за мовними або іншими ознаками, не пов’язаними з характером роботи,

умовами її виконання, за ознаками застосування найманої праці.

Для забезпечення реальної рівності трудових прав та можливостей

допускаються диференціація правового регулювання та позитивні дії.

Держава забезпечує особам, які зазнали дискримінації, право на звернення

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

відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок дискримінації».

Серед напрямків удосконалення законодавства України в контексті

підвищення ефективності забезпечення рівності при прийнятті на роботу зміни

ст. 22 КЗпП України. По-перше, необхідною є  конкретизація поняття

«обґрунтованість відмови при прийнятті на роботу». По-друге, для забезпечення

реалізації принципів рівності та недискримінації, а також вдосконалення

процедури захисту від дискримінації і нерівності у поводженні в аналогічних

ситуаціях вважаємо за доцільне закріпити обов’язок роботодавця оформляти

відмову у прийнятті на роботу у письмовій формі з зазначенням причини

відмови. Кореспондуючим правом працівника вважаємо за доцільне визначити
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право на отримання копії документу про відмову у прийнятті на роботу. З

огляду на те, що право працівника на отримання документу необхідно

забезпечити для реалізації протягом строку, що залежить від строку, протягом

якого працівник може реалізувати своє право на захист, то  доцільним

вбачається і закріплення обов’язку роботодавця зберігати документи про

відмову у прийнятті на роботу упродовж 5 років

З огляду на специфіку предмету доказування у справах про дискримінацію

та інші порушення принципу рівності, доцільним вважаємо закріплення права

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

фіксації співбесіди доступними їм технічними засобами. Наразі в України при

вирішенні судом спору, який виник з трудових правовідносин (Комсомольським

міським судом Полтавської області при розгляді справи № 534/1041/17) [183],

вже є факт використання відповідних матеріалів. Зокрема, у при вирішенні у

судовому порядку спору в якості доказів було враховано відеозаписи, зроблені

позивачем особисто за допомогою камери мобільного телефону з метою

використання в суді для встановлення факту перебування у трудових

відносинах з відповідачем. Однак, не завжди роботодавці погоджуються на

фіксацію, не будуть протидіяти фіксації співбесіди при прийомі на роботу.

Тільки чітке закріплення права особи, яка прийшла на співбесіду, фіксувати її

буде запорукою існування відповідного доказу, сприятиме дотриманню

роботодавцем принципів рівності та недискримінації.

Зауважимо, що право фіксувати співбесіду вважаємо за доцільне закріпити

і у складі трудової правосуб’єктності роботодавця. Адже таким чином

вищестоячи ланки управління процесом праці матимуть можливість

контролювати дотримання принципів рівності та недискримінації тими

працівниками, що здійснюють добір на посади, а також доводити свою

невинність у разі реалізації особою, яка проходила співбесіду для прийняття на

роботу, права на захист.
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І в цьому контексті вже переходимо до необхідності врахування

міжнародних стандартів щодо тягаря доказування у справах про дискримінацію.

Зокрема, в національному законодавстві України необхідними для

впровадження відповідно Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони,

та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і

їхніми державами-членами, з іншої сторони від 27.06.2014 [184], є ряд положень

щодо співпраці з питань зайнятості, соціальної політики та рівних можливостей

(додаток XL до глави 21). Серед нормативно-правових актів, що є орієнтирами

для України перераховані Директиви № 2000/43/ЄС від 29 червня 2000 року

щодо забезпечення виконання принципу рівності осіб незалежно від расового

чи етнічного походження; № 2000/78/ЄС від 27 листопада 2000 року про

встановлення загальної системи рівного ставлення у сфері зайнятості й

професійної діяльності; № 2004/113/ЄС от 13 грудня 2004 року про реалізацію

принципів рівних можливостей і рівного ставлення до чоловіків і жінок у

питаннях доступу та постачання товарів і послуг; Директива 2006/54/ЄС від 5

липня 2006 року про реалізацію принципів рівних можливостей і рівноправного

поводження щодо чоловіків і жінок у питаннях працевлаштування та

зайнятості (зі змінами). Як було зауважено у попередніх підрозділах, однією з

вимог, що викладені у вказаних Директивах, є перекладення тягаря доказування

з позивача на відповідача у справах про рівність та дискримінацію,

обґрунтованість відмови у прийнятті на роботу. Від так відповідне завдання є

необхідним для виконання в рамках удосконалення законодавства України в

контексті  підвищення ефективності забезпечення рівності при прийнятті на

роботу.

Серед змін, які, на наш погляд, доцільні для впровадження в контексті

забезпечення рівності при прийнятті на роботу в України вдосконалення

відповідальності за порушення принципів рівності та недискримінації. Хоча

відповідні порушення охоплено п. 7 ч. 2 ст. 265 КЗпП України [94] як
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«порушення інших вимог трудового законодавства», на наш погляд, є причини

окремого виділення та регулювання відповідного правопорушення та санкцій за

його вчинення .  По-перше, це значущість принципів рівності та

недискримінації при прийнятті на роботу. По-друге, це непоодинокі факти їх

порушення щодо молоді, пенсіонерів, жінок та чоловіків, хворих та за іншими

ознаками, але при цьому відсутність усталеної судової практики з вирішення

відповідних спорів. Навіть, практика звернень за захистом у разі дискримінації

при прийнятті на роботу відсутня. Враховуючи функції відповідальності, на

наш погляд, порушення принципу рівності при прийнятті на роботу повинно

бути прямо визначене підставою для застосування фінансових санкцій шляхом

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

матеріально-правових гарантій забезпечення рівності при прийнятті на роботу.

Проблема парового регулювання повноважень Держпраці як суб’єкту

забезпечення рівності при прийнятті на роботу повинна бути вирішення шляхом

доповнити компетенції служби у п. 6 Положення про Державну службу України

з питань праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11

лютого 2015 р. № 96 [125], правом «застосовувати фінансові санкції та

накладати адміністративні штрафи за порушення законодавства про працю та

зайнятість населення у порядку, встановленому законодавством».

Подальше впровадження в Україні проектів Twinning, TAIEX, SIGMA, СІВ

та інших інструментів інституційної рохбудови доцільне в контексті

підвищення ефективності забезпечення рівності при прийнятті на роботу. До

числа суб’єктів застосування фінансових санкцій, які буде передбачено за

порушення принципу рівності та недискримінації вважаємо доцільним додати

Уповноваженого з прав людини, для чого необіхдно зробити уточнення у ст.

265 КЗпП України [94] та ст. 13 Закону України «Про Уповноваженого

Верховної Ради України з прав людини» [129]. Також щодо омбудсмена

підтримано пропозицію впровадження експертизи всіх законопроектів на
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предмет дотримання принципів рівності та недискримінації. Таку експертизу

слід визначити обов’язковою та розробити методологію її експертизи. Також

доцільно визначити наслідки виявлення порушень принципів рівності та

недискримінації при здійсненні експертизи задля того, щоб омбудсмен мав

змогу швидко та ефективно реагувати на виявлені недоліки законодавчих актів

ще на етапі їх підготовки. В контексті забезпечення рівності необидним

видається розробка нормативної методології здійснення виїзних

моніторингових візитів омбудсмена.

Враховуючи вищевикладене, напрямками вдосконалення законодавства

України в контексті підвищення ефективності забезпечення рівності при

прийнятті на роботу визначені 1) усунення переважання у правовому

регулюванні статусів суб’єктів трудового права в нормах кодифікованого акту

законодавства про працю норм щодо врегулювання статусу працівника, захисту

його трудових прав та інтересів; 2) закріплення принципів регулювання

трудових правовідносин в якості окремої статті кодифікованого акту

законодавства про працю України;  3) впровадження субстантивної моделі

гендерної рівності в трудовому праві України на зміну протекціоністської; 4)

встановлення відповідності між конституційною гарантією права на працю та

його регулюванням ст. 2 КЗпП України при визначенні правил диференціації

правового регулювання при прийнятті на роботу за ознакою громадянства; 5)

перегляду ст. 2-1 КЗпП на предмет ознак і поняття дискримінації у змісті, а

також приведення у відповідність назви та змісту статті; 6) конкретизацію

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

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

принципів рівності та недискримінації; 8) перекладення тягаря доказування з

позивача на відповідача у справах про рівність та дискримінацію,

обґрунтованість відмови у прийнятті на роботу; 9) введення правила

оформлення відмови у прийнятті на роботу у письмовій формі з зазначенням
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причини відмови; 10) встановлення права працівника на отримання копії

документу про відмову у прийнятті на роботу і обов’язку роботодавця зберігати

такі документи; 11) закріплення права суб’єктів трудового права, які бажають

вступити у трудові правовідносини, фіксації співбесіди; 12) доповнення

повноважень Держпраці України правом «застосовувати фінансові санкції та

накладати адміністративні штрафи за порушення законодавства про працю та

зайнятість населення у порядку, встановленому законодавством»; 13) до числа

суб’єктів застосування фінансових санкцій, які буде передбачено за порушення

принципу рівності та недискримінації, додати Уповноваженого з прав людини;

14) подальше впровадження інструментів інституційної розбудови Twinning,

TAIEX, SIGMA, СІВ; 15) впровадити обов’язкову експертизу омбудсменом всіх

законопроектів на предмет дотримання принципів рівності та недискримінації з

одночасним визначенням методології проведення такої експертизи та її

наслідків; 16) задля попередження порушень принципів рівності та

недискримінації до числа повноважень омбудсмена додати права, які б

дозволяли йому реагувати на виявлені недоліки законодавчих актів на етапі їх

підготовки; 17) розробити нормативну методологію щодо здійснення виїзних

моніторингових візитів омбудсмена.

Висновки до розділу 3.

1. Напрацьований досвід зарубіжних країн у питаннях забезпечення

принципів рівності та недискримінації має важливе значення для вдосконалення

відповідної практики в Україні у питаннях термінології, розширення засобів

захисту, зміни порядку захисту. При цьому провідне значення для виділення

досвіду, яким можливо користуватися в Україні при забезпеченні рівності прав

громадян при прийнятті на роботу, відведено імплементації інструментів

інституційної розбудови ООН, Ради Європи, Європейського Союзу, ОБСЄ, які
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дозволяють співпрацювати з різними країнами і отримувати конкретні

рекомендації щодо вдосконалення відповідної діяльності, безпосередньо

знайомитись з практикою забезпечення рівності.

2. Напрямками підвищення ефективності забезпечення рівності при

прийнятті на роботу в Україні, виділеними на основі аналізу закордонного

досвіду забезпечення рівності прав громадян при прийнятті на роботу, є : 1)

зміна порядку доказування у справах про дискримінацію; 2) подальше

впровадження інструментів інституційної розбудови Twinning, TAIEX, SIGMA,

СІВ; 3) врахування практики ЄСПЛ у вирішенні справ про дискримінацію у

вигляді формули встановлення фактів порушення принципів рівності та

недискримінації через вирішення наступних питань: 1) констатація факту

існування відмінності у ставленні в аналогічній ситуації; 2)  легітимність

відмінності; 3) дотримання принципу пропорційності.

3. Напрямками вдосконалення законодавства України в контексті

підвищення ефективності забезпечення рівності при прийнятті на роботу

визначені підвищення матеріальних та процесуальних гарантій забезпечення

рівності прав громадян при прийнятті на роботу.
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ВИСНОВКИ

У дисертації здійснено узагальнення та запропоноване нове вирішення

наукового завдання щодо формування сучасної концепції забезпечення рівності

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

пропозицій, рекомендацій та висновків, до основних з яких належать наступні.

1. Генезис забезпечення рівності у правовідносинах включає різне

смислове наповнення та сферу застосування вказаної категорії залежно від

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

додержавний період проявляється в застосуванні правил співіснування до

кожного. Але тільки починаючи з часів Античності, констатуємо використання

категорії рівності при регулюванні відносин засобами права. Стародавні часи

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

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

визначаються рівними. В той же час, філософами стародавнього світу

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

основі подальший розвиток забезпечення рівності у правовідносинах

пов’язується з трансформацією змісту відповідної категорії до охоплення всіх

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

судом. Таке розуміння становить основу сучасної концепції рівності у

правовідносинах.

2. Сучасна концепція рівності у правовідносинах втілюється у теорії

трудового права України за допомогою виділення та поєднання формальної та

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

розкриття сутності кожної з наведених і формування цілісного уявлення про

категорію рівності. Всі інтерпретації засади рівності у трудовому праві України

передбачають виокремлення формальної і фактичної рівності, незалежно від
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сфери застосування (рівність прав, рівність статусів, рівність можливостей,

рівність перед законом, рівність правосуб’єктності тощо).

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

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

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

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

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

трудового права пов’язується з формальною рівністю трудових прав та

можливостей. На відміну від загального статусу, спеціальний та індивідуальний

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

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

фактичну рівність, забезпечену шляхом диференціації правового регулювання

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

позитивної дискримінації і направлена на реальне зрівняння прав і можливостей

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

мають відмінності при реалізації трудових прав через фізіологічні, розумові,

вікові та інші особливості.

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

у трудових відносинах дозволив виділити наступні гарантії втілення

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

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

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

гендерну рівність.

5. Встановлення змісту рівності на основі норм законодавства ЄС стало

підставою для виділення європейських стандартів забезпечення рівності при

працевлаштуванні, що мають специфіку залежно від ознаки громадянства, але

не вважаються дискримінаційними при цьому. Сутність і зміст рівності при

прийнятті на роботу, визначені на основі аналізу правових основ
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функціонування ЄС, охоплюють три різні складові: 1) забезпечення свободи

пересування працівників та відсутність дискримінації при працевлаштуванні

осіб, які є громадянами країн-членів ЄС; 2) спеціальний дозвіл для прийняття на

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

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

громадян третіх держав.

6. У результаті аналізу норм законодавства про працю України виділено

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

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

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

служби та служби в органах місцевого самоврядування тощо. Для

впровадження в законодавство України запропоновані наступні інтерпретації

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

2) рівний захист трудових прав та інтересів працівників і роботодавців; 3)

рівність суб’єктів трудового права при виникненні трудових правовідносин.

7. Втілення таких інтерпретацій рівності у трудовому праві, як 1) правова

рівність сторін при виникненні трудових правовідносин, 2) рівність трудових

прав у рамках однакових статусів суб’єктів трудового права, 3) рівність

суб’єктів трудового права перед законом, у праві на захист, у трудових

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

трудового права, правову рівність сторін при виникненні трудових

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

характеризується такими проявами: господарською владою роботодавця

відносно працівника, правами працівника вимагати не тільки утримання

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

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

описаної нерівності у вигляді прав роботодавця з організації процесу праці,

встановлення умов праці та вирішення інших питань застосування найманої
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праці обмежується виключно трудовими відносинами і не стосується інших

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

у трудових правовідносинах є працівником і роботодавцем.

8. Правовими гарантіями забезпечення рівності при прийнятті на роботу

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

практичну реалізацію рівності, на усунення можливих перешкод неналежного її

здійснення. Правові гарантії забезпечення рівності при прийнятті на роботу

поділено на матеріально-правові, інституційні та процедурні.

9. Вдосконалення матеріально-правових гарантій забезпечення рівності

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

КЗпП України права кожного на працю при встановленні правил диференціації

правового регулювання при прийнятті на роботу за ознакою громадянства;

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

приведення у відповідність назви та змісту статті шляхом усунення наступних

проблем: а) використання поняття громадянина при визначенні правила рівності

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

і можливостей; в) відсутності розкриття змісту принципу рівності всупереч

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

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

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

які втілюють протекціоністську модель гендерної рівності задля впровадження

субстантивної моделі гендерної рівності в трудовому праві України замість

протекціоністської; 4) конкретизація поняття «обґрунтованість відмови при

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

відповідальності за порушення принципів рівності та недискримінації;

6) закріплення принципів регулювання трудових правовідносин у рамках

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

правової рівності суб’єктів трудового права, б) їх рівноправ’я в рамках
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однакових статусів, в) рівності правового регулювання статусів, г)

диференціації правового регулювання та позитивної дискримінації, д)

забезпечення рівного захисту прав та інтересів працівників і роботодавців; 7)

подальше впровадження інструментів інституційної розбудови Twinning,

TAIEX, SIGMA, СІВ.

10. Вдосконалення процедурних гарантій забезпечення принципів рівності

та недискримінації при прийнятті на роботу запропоновано за напрямками:

1) врегулювання питання обов’язку доведення вини у випадках дискримінації,

необґрунтованої відмови, порушення принципу рівності при прийнятті на

роботу відповідно до європейських стандартів Директиви 2000/78/ЄС та

Директиви 2004/113/EC шляхом перекладення тягаря доказування з позивача на

відповідача; 2) введення правила оформлення відмови у прийнятті на роботу у

письмовій формі із зазначенням причини відмови; 3) встановлення права

працівника на отримання копії документа про відмову у прийнятті на роботу і

обов’язку роботодавця зберігати такі документи впродовж 5 років після

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

бажають вступити у трудові правовідносини, на фіксацію співбесіди;

5) посилання на принцип пропорційності при оцінці судом дотримання засад

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

службу України з питань праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів

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

та накладати адміністративні штрафи за порушення законодавства про працю та

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

суб’єктів застосування фінансових санкцій, які будуть передбачені за

порушення принципу рівності та недискримінації, доцільно додати

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини шляхом внесення

доповнень до КЗпП України та ст. 13 Закону України «Про Уповноваженого

Верховної Ради України з прав людини»; 8) впровадження обов’язкової
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експертизи омбудсменом всіх законопроектів на предмет дотримання принципів

рівності та недискримінації з одночасним визначенням методології проведення

такої експертизи та її наслідків; 9) задля попередження порушень принципів

рівності та недискримінації до числа повноважень омбудсмена додати права, які

б дозволяли йому реагувати на виявлені недоліки законодавчих актів на етапі їх

підготовки; 10) розроблення нормативної методології щодо здійснення виїзних

моніторингових візитів омбудсмена.

11. Встановлені підстави та доведена необхідність виділення специфічного

різновиду юридичної відповідальності, що врегульована нормами КЗпП

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

особливості правового статусу та зв’язків виробничого підпорядкування їх

носів, які в сукупності вимагають окремого правового регулювання

відповідальності за порушення у сфері праці; 2) специфіка суб’єктів трудових

правопорушень, якими можуть бути не тільки фізичні особи, але і юридичні, що

вказує на доцільність встановлення санкцій, які будуть ефективними і

можливими для застосування до порушників – юридичних осіб. Щодо підстав,

то з одного боку : 1) законодавство про працю визначає фінансові санкції, при

тому відмінні від господарських, про що прямо зазначено в положеннях КЗпП

України; 2) законодавство про працю встановлює склади проступків та визначає

санкції. Але з іншого, конституційне обмеження видів відповідальності

цивільно-правовою, кримінальною, адміністративною та дисциплінарною, є

перепоною для остаточної інституалізації трудової відповідальності.

12. Порушення принципу рівності при прийнятті на роботу запропоновано

визначити підставою для застосування фінансових санкцій шляхом доповнення

ч. 2 ст. 265 КЗпП України при одночасному вдосконаленні матеріально-

правових гарантій забезпечення рівності при прийнятті на роботу з наступних

причин: 1) значущості принципів рівності та недискримінації при прийнятті на
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роботу; 2) непоодиноких фактів їх порушення; 3) відсутності усталеної судової

практики з вирішення відповідних питань; 4) функцій відповідальності.



172

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Бокало Н. І. До питання генези ідеї рівності в праві: філософсько-

правовий вимір. Науковий вісник Львівського державного університету

внутрішніх справ. Серія юридична. 2013. Вип. 3. С. 419-428.

2. Философская энциклопедия. В 5 т. Т. 4. Наука логики — Сигети /

Ред. колл.: Ф.В. Константинов (гл. ред.) [и др.]. М.: Советская энциклопедия,

1967. 591 с.

3. Дрьоміна-Волок Н. В. Рівність та справедливість: природно-правові

витоки заборони расової дискримінації як норми jus cogens. Альманах

міжнародного права. 2010. Вип. 2. С. 48-69.

4. Лазарев В. М., Федорова В. Г. Принцип правового равенства и

юридическая ответственность (проблемы методологии и теории взаимосвязи):

[монография]. МОУ «Волжский институт экономики, педагогики и права».

Волгоград : ВолГУ, 2005. 132 с.

5. Грищук О.В., Добош З.А. Конвергенція справедливості і права:

філософсько-правовий аспект : [монографія]. / Грищук О.В., Добош З.А. –

Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2013. – 268 с.

6. Нерсесянц В.С. Философия права. Учебник для вузов. М.: Норма-

Инфра М, 1997. 652 с.

7. Гавриленко О.А. Античне міжнародне право в контексті

міждержавних відносин у північному причорномор’ї (кінець VII ст. до н. е. – VI

ст. н. е.). Вісник Харківського Національного університету імені В. Н. Каразіна.

№ 1144. 2014. С. 6-9.

8. Журавльова Г. С. Розуміння принципу рівності в період Античності.

Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки. 2015. №

4(1). С. 75-81.



173

9. Рабінович С. П. Діалектика «фюсіс» та «номос»: античні джерела

європейської природно- правової традиції. Проблеми філософії права. 2006-

2007. Том IV-V. С. 236-244.

10. Журавльова Г. С. Розуміння принципу рівності в період

Середньовіччя та Ренесансу. Науковий вісник Ужгородського національного

університету. Серія : Право. 2016. Вип. 36(1). С. 50-54.

11. Музиченко П.П. Історія держави та права України: Навч. посібн. 6-

те вид., перероб. і доп. К.: Знання, 2007. 471 с.

12. Правда руська. Тексти на основі 7 списків та 5 редакцій /проф. С.

Юшков. К.: ВУАН, 1935. Редакція IV. (На основі тексту Архівної комісії АН

СРСР, №240, Новгородський 1-й літопис XV ст.)

13. Нерсесянц В.С. Право как необходимая форма равенства, свободы и

справедливости. Социологические исследования. 2001. N 10. С. 3-15.

14. Коренев А. О. Становлення в Україні принципу рівності прав і

можливостей працівників. Актуальні проблеми права: теорія і практика. 2012.

№ 25. С. 340-348.

15. Качур В.О. Велика хартія вольностей 1215 р. та її вплив на

формування фундаментальних цінностей європейської правової культури.

Порівняльно-аналітичне право. 2015. № 5. С. 30-33

16. Макарчук В. С. Велика хартія вільностей (1215 р. ): ідеї, придатні

для сучасності. Вісник Національного університету «Львівська політехніка».

Юридичні науки. 2015. № 825. С. 258-261.

17. Малишко В.М. Велика хартія вільностей та каперська політика

першої британської імперії (1583-1783). Науковий вісник Херсонського

державного університету. Серія «Юридичні науки». 2015. Випуск 6. Том 1. С.

22-27.

18. Антологія лібералізму: політико-правничі вчення та верховенство

права / [Упор.: С. Головатий, М. Козюбра, О. Сироїд] ; [відп. ред. С.



174

Головатий}; [Наук. ред. С. Головатий, О. Сироїд, О. Волкова, А. Черевко]; [Вст.

сл. С. Головатий]. К.: «Книги для бізнесу», 2008. 992 с.

19. Антонович М Еволюція поняття прав людини та проблема їх

класифікації [Електронний ресурс] // Електронний архів Національного

університету "Києво-Могилянська академія" [веб-сайт]. URL :

http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/2744/Antonovych_Evoliutsiia

_poniattia_prav_liudyny.pdf (дата звернення 25.01.2018)

20. Орленко В. Еволюція прав і свобод людини / В. Орленко, Л.

Орленко. Вісник Київського національного торговельно-економічного

університету. 2011. № 3. С. 89-100.

21. Колодій А.М., Олійник А.Ю. Права людини і громадянина в

Україні: навч. посіб. К.:2003

22. Васильченко О. П. Трансформація ідеї рівноті людей у принцип

рівності прав і свобод людини і громадянина. Национальный юридический

журнал. 2015. Февраль. С. 34-38

23. Колич О. І. Філософсько-правові ідеї Івана. Науковий вісник

Львівської комерційної академії. Серія : Юридична. 2015. Вип. 2. С. 43-51.

24. Директорія, Рада Народних Міністрів Української Народної

Республіки. Листопад 1918 — листопад 1920 pp.: Док. і матеріали. У 2-х томах,

3-х частинах. Том 1 / Упоряд.: В. Верстюк (керівник) та ін. К.: Видавництво

імені Олени Теліги, 2006.688 с.

25. Мацькевич М. М. Генеза прав людини: правовий та філософський

аспекти. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх

справ. Серія юридична. 2014. Вип. 4. С. 54-66.

26. ООН; Загальна декларація прав людини від 10.12.1948. Офіційний

вісник України. 2008. № 93. Стор. 89. Стаття 3103. Код акта 45085/2008.

27. Правосуддя: філософське та теоретичне осмислення: колективна

монографія / А. М. Бернюков, В. С. Бігун, Ю. П. Лобода, Б. В. Малишев, С. П.

http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/2744/Antonovych_Evoliutsiia_poniattia_prav_liudyny.pdf
http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/2744/Antonovych_Evoliutsiia_poniattia_prav_liudyny.pdf


175

Погребняк, С. П. Рабінович, В. С. Смородинський, О. В. Стовба / Відп. ред. В.

С. Бігун. К., 2009. 316 с. (Бібліотека Міжнародного часопису «Проблеми

філософії права»)

28. Стойка М. С. Сучасні погляди на розуміння концепції

справедливості. Форум права. 2014. № 2. С. 416-422. [Електронний ресурс] //

Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського [веб-сайт]. URL :

http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2014_2_73 (дата звернення 26.01.2018)

29. Полховська, І. К. Конституційно-правове регулювання принципу

рівності особи в Україні. Науковий вісник Ужгородського національного

університету. Серія: Право / гол. ред. Ю.М. Бисага. – Ужгород : Гельветика,

2013. Вип. 22. Т.1. Ч.1. C. 112-115. Бібліогр.: с. 115 (6 назв).

30. Айріян К.Б. Конституційний принцип рівності громадян у доступі

до конституційного правосуддя. Альманах права. 2012. Вип. 3. С. 314-318.

Бібліогр.: 10 назв. укр.

31. Ченкова Н. Сутність принципу рівності перед законом і судом в

адміністративному процесі. Юридична Україна. 2012. № 10. С. 26-30.

32. Рада Європи; Протокол № 12 до Конвенції про захист прав людини і

основоположних свобод від 04.11.2000 № 12 [Електронний ресурс] //

Інформаційно-пошукова система «Законодавство України» [веб-сайт]. URL :

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/994_537 (дата звернення 21.01.2018)

33. Олійник Н.М. Сучасна сутність та зміст засади рівності у трудовому

праві України // Актуальні проблеми права: теорія і практика. 2017. № 34. С.

123–129.

34. Хессе К. Основы конституционного права ФРГ. М.: Юридическая

литература, 1981. 489 с.

35. Погребняк С. П. Закріплення основоположних принципів права в

Конституції України. Вісник Академії правових наук України. 2009. № 4. С. 31-

39.

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=FP_index
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/994_537


176

36. Сунєгін С.О. Основоположні принципи права: загальна

характеристика та деякі аспекти реалізації. Альманах права. 2012. Вип. 3. С.

275-279.

37. Саветчук Н.М. Ідеї свободи, рівності та справедливості і державно-

правових поглядах І.Франка. Конституційно-правовий статус людини і

громадянина в Україні: матеріали Міжрегіональної науково-практичної

конференції, присвяченої проголошенню Загальної декларації прав людини (м.

Івано-Франківськ, 8 грудня 2009 р.). Івано-Франківськ: ПЮІ ЛьвДУВС, 2010.

266 с. С. 118-119.

38. Погребняк С. П. Основоположні принципи права : дис. ... докт.

юрид. наук : 12.00.01 — теорія та історія держави і права; історія політичних і

правових учень; Нац. юрид. академія України імені Ярослава Мудрого. X., 2009.

39. Погребняк С. П. Основоположні принципи права (змістовна

характеристика): монографія. Х.: Право, 2008. 240с.

40. Погребняк С. П. Основоположні принципи права: автореф. дис. ... д-

ра юрид. наук: 12.00.01; Національна юридична академія України імені

Ярослава Мудрого. Х., 2009. 36 с.

41. Погребняк С. П. Втілення принципу рівності в юридичних актах.

Вісник Академії правових наук України. 2006 р. №3(46). Х. : Право, 2006. С. 8-

20.

42. Васильченко О. П. Зміст принципу рівності прав та свобод людини і

громадянина в Україні. Науковий вісник Академії муніципального управління.

Серія : Право. 2014. Вип. 2. С. 14-19.

43. Панчишин А.В. Поняття, ознаки та структура категорії «правовий

статус». Часопис Київського університету права. 2010. № 2. С. 95-98.

44. Котова Л. В. Диференціація трудової правосуб'єктності як підстава

класифікації правового статусу працівника. Актуальнi проблеми права: теорiя i

практика. Сєвєродонецьк : [СНУ ім. В. Даля], 2016. № 31.С. 131-151.



177

45. Христова Г. О., Уварова О. О. Законодавче забезпечення рівних

прав та можливостей жінок і чоловіків: міжнародний досвід та національні

особливості. Харків: Райдер, 2006.

46. Христова Г.  О.,  Кочемировська О.  О.  Позитивні дії в механізмі

забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків: міжнародний

досвід та українські перспективи. Харків: Райдер, 2010. 202 с.

47. Христова Г. О. Міжнародні стандарти прав людини як вихідні

засади гендерно-правової експертизи законодавства України. Збірник доповідей

Міжнародної науково-практичної конференції «Ґендерні перетворення в

Україні: осмислюючи стратегію і тактику» /  Упорядн.  О.  Пла-  хотнік,  Л.

Гуслякова. Х. : Райдер, 2009. 120 стор. С. 18-23.

48. Рабінович С.П., Панкевич О.З. Принцип рівності й недискримінації

в конституційному правосудді України. Право і громадянське суспільство.

2014. №1. С. 147-170.

49. Гузь О. Ю. Дискримінація як форма порушення прав людини.

Форум права. 2012. № 2. С. 166-169. [Електронний ресурс] // Національна

бібліотека України імені В.І. Вернадського [веб-сайт]. URL

:: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2012_2_28 (дата звернення 26.01.2018)

50. Рішення Конституційного Суду України № 5-рп/2000 від 18 квітня

2000 року. Офіційний вісник України. – 2000. – № 30. – Ст. 1286

51. Рішення Конституційного Суду України № 8-рп/2007 від 16 жовтня

2007 року. Офіційний вісник України. – 2007. – № 80. – Ст. 2979.

52. ООН; Конвенція про рабство від 25.09.1926 [Електронний ресурс] //

Інформаційно-пошукова система «Законодавство України» [веб-сайт]. URL :

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_857 (дата звернення 21.01.2018)

53. Жуковська Г.Г. Формування суспільно-управлінських поглядів на

торгівлю людьми: історичний аспект. Актуальні проблеми державного

управління : зб. наук. праць ОРІДУ. 2015. Вип. 1(61). С. 8–10.

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=FP_index
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_857


178

54. Олійник Н. М. Щодо забезпечення рівності правового регулювання

у трудовому праві: порівняльно-правове дослідження міжнародних норм та

законодавства України // Visegrad journal on human rights (Республіка

Словаччина). 2015. № 6/2. Р. 18–23.

55. Строкова І. І. Суб’єкт злочину «геноцид» в міжнародному та

національному праві. Форум права. 2017. № 1. С. 175–181. [Електронний

ресурс] // Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського [веб-сайт].

URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2017_1_31 (дата звернення

24.01.2018)

56. Рада Європи; Конвенція про захист прав людини і основоположних

свобод від 04.11.1950. Офіційний вісник України. 1998 р., № 13, / № 32 від

23.08.2006 /, стор. 270.

57. ООН; Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні

права від 16.12.1966 [Електронний ресурс] // Інформаційно-пошукова система

«Законодавство України» [веб-сайт]. URL :

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_042 (дата звернення 21.01.2018).

58. ООН; Декларація про ліквідацію дискримінації щодо жінок

від 07.11.1967. [Електронний ресурс] // Інформаційно-пошукова система

«Законодавство України» [веб-сайт]. URL :

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/995_386 (дата звернення 21.01.2018)

59. Конвенція Організації Об'єднаних Націй про ліквідацію всіх форм

дискримінації щодо жінок від 18.12.1979. Бібліотечка голови профспілкового

комітету. 2005 р. № 5.

60. Марценюк Т. О. Гендерна політика Європейського Союзу: загальні

принципи та найкращі практики. Київ: Міжнародний центр перспективних

досліджень (МЦПД). 2015. 44 с.

61. ООН; Декларація про ліквідацію всіх форм расової дискримінації

від 07.09.2001. [Електронний ресурс] // Інформаційно-пошукова система

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=FP_index
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_042
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/995_386


179

«Законодавство України» [веб-сайт]. URL :

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_b93 (дата звернення 21.01.2018)

62. Красівський Д. О. Впровадження європейських стандартів

кадрового забезпечення політичного управління: польський досвід.

[Електронний ресурс] // Національна академія державного управління при

Президентові України [веб-сайт]. URL :

http://academy.gov.ua/ej/ej14/txts/Krasivskiy.pdf

63. Олійник Н. М. Сущность принципа равенства при приеме на работу

в нормах права Европейского Союза в условиях евроинтеграции Украины //

Науковий вісник публічного та приватного права. 2017. № 6. С. 56–60.

64. Ляшенко А. Е. Хартия Европейского Союза об основных правах как

фундаментальная основа концепции прав человека в ЕС. Міжнародні читання з

міжнародного права пам’яті професора П.Є. Казанського : матер. третьої

міжнар. наук. конф. (м. Одеса, 2–3 листопада 2012 р.) / відп. за випуск М. І.

Пашковський; НУ «ОЮА». Одеса : Фенікс, 2012. С. 639-641.

65. ЄЕС; Договір про заснування Європейської Спільноти

від 25.03.1957 [Електронний ресурс] // Інформаційно-пошукова система

«Законодавство України» [веб-сайт]. URL :

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/994_017 (дата звернення 21.01.2018)

66. Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty

establishing the European Community, signed at Lisbon, 13 December 2007. Official

Journal of the European Union. 2010.Volume 50. C 306. P. 1-147.

67. Сидорук, Т. В. Лісабонський договір: зміни та нововведення в

інституційному устрої і праві ЄС. Вісник Київського міжнародного

університету  :  [зб.  наук.  пр.  /  редкол.  :  Некряч А.  І.  (голова)  та ін.].  -  К.  :

КиМУ, 200- - . - (Міжнародні відносини). - Вип. 10. - 2010. - 300 с. : табл. - Рез. :

англ., рос. - Бібліогр. наприкінці ст. - (В опр.). - С .154-168.

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_b93
http://academy.gov.ua/ej/ej14/txts/Krasivskiy.pdf
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/994_017


180

68. Лісабонська Угода набула чинності. ЄВРОБЮЛЕНЬ: Інформаційне

видання представництва європейського Союзу в Україні. 2009 (грудень). № 12.

С. 4

69. Consolidated version of the Treaty on European Union. Official Journal

of the European Union. 2010. Volume 53. С.  83. P. 13-47.

70. Consolidated version of the Treaty on the Functioning of the European

Union. Official Journal of the European Union. 2010.Volume 53. C 83. P. 47-201.

71. Європейський Союз; Договір про Європейський Союз

від 07.02.1992 [Електронний ресурс] // Інформаційно-пошукова система

«Законодавство України» [веб-сайт]. URL :

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_029 (дата звернення 27.01.2018)

72. Консолідовані версії Договору про Європейський Союз та Договору

про функціонування Європейського Союзу з {Консолідовані версії станом

на 30.03.2010} [Електронний ресурс] // Інформаційно-пошукова система

«Законодавство України» [веб-сайт]. URL :

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_b06 (дата звернення 27.01.2018)

73. Краєвська О.Трансформація інституційно-правової системи ЄС за

Лісабонським договором / О. Краєвська, Г. Утко. Вісник Львівського

університету. Серія : Міжнародні відносини. 2012. Вип. 30. С. 93-102.

74. Європейський Союз; Хартія основних прав Європейського Союзу

від 07.12.2000 [Електронний ресурс] // Інформаційно-пошукова система

«Законодавство України» [веб-сайт]. URL :

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_524  (дата звернення 27.01.2018)

75. Кашкин С.Ю. Хартия Европейского Союза об основных правах.

Глобалистика: Энциклопедия. М. 2003. С. 1123–1125.

76. Гладенко О. М. Лісабонський договір ЄС 2007 року як новий етап

еволюційного розвитку права Європейського Союзу. Вісник Центральної

виборчої комісії. 2008. № 1 (11). С. 73–77.

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_029
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_b06


181

77. Directive 2006/54/EC of the European Parliament and of the Council of

5 July 2006 on the implementation of the principle of equal opportunities and equal

treatment of men and women in matters of employment and occupation (recast).

Official Journal of the European Union. 2006. L 204. P. 23-36.

78. ЄС; Директива Ради ЄС № 2000/43/ЄС, що імплементує принцип

рівного поводження з людьми, незалежно від їх расового чи етнічного

походження від 29.06.2000 [Електронний ресурс] // Інформаційно-пошукова

система «Законодавство України» [веб-сайт]. URL :

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/994_a65 (дата звернення 21.01.2018)

79. Деректива Ради ЄС 2000/78/ЄC від 27 листопада 2000 року що

встановлює загальні рамки рівності оправного поводження у сфері зайнятості і

професійної діяльності. Офіційний вісник Європейських Співтовариств. 2000. L

303. С.16-22.

80. Directive 2004/113/EC of the Council of 13 December 2004

implementing the principle of equal treatment between men and women in the access

to and supply of goods and services. Official Journal of the European Union. .2004. L

373. P.37-43.

81. Верховна Рада України; Закон України «Про ратифікацію Конвенції

про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, Першого

протоколу та протоколів N 2, 4, 7 та 11 до Конвенції» від 17.07.1997 № 475/97-

ВР. Відомості Верховної Ради України. 1997 р. № 40. Стаття 263.

82. Президія Верховної Ради УРСР; Указ «Про ратифікацію

Міжнародного пакту про економічні, соціальні і культурні права та

Міжнародного пакту про громадянські і політичні права» від 19.10.1973 № 2148

[Електронний ресурс] // Інформаційно-пошукова система «Законодавство

України» [веб-сайт]. URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2148-08 (дата

звернення 21.01.2018)

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/994_a65
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2148-08


182

83. ООН; Статус Конвенції Організації Об'єднаних Націй про

ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок від 15.05.2009 [Електронний

ресурс] // Інформаційно-пошукова система «Законодавство України» [веб-сайт].

URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_i41  (дата звернення 21.01.2018)

84. Верховна Рада УРСР; Декларація про державний суверенітет

України від 16.07.1990 № 55-XII. 2148 [Електронний ресурс] // Інформаційно-

пошукова система «Законодавство України» [веб-сайт]. URL :

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/55-12  (дата звернення 21.01.2018)

85. Маковська Н.В Декларація про державний суверенітет України.

Архіви України. 2010. № 3-4. С. 167-179. Бібліогр.: 14 назв. Укр.

86. Декларація про державний суверенітет України. Історія прийняття,

документи, свідчення / [О.Барабаш, Я.Зайко, І.Бойко, О. Костюк та ін.].

Житомир «Рута», 2010. 868 с.

87. Верховна Рада України; Постанова, Акт «Про проголошення

незалежності України» від 24.08.1991 № 1427-XII. Відомості Верховної Ради

України. 1991. № 38. Стаття 502.

88. Верховна Рада України; Конституція України від 28.06.1996

№ 254к/96-ВР. Офіційний вісник України. 2010. № 72/1. Спеціальний випуск.

Стор. 15. Стаття 2598.

89. Олійник Н. М. Стан нормативного закріплення принципу рівності у

законодавстві України про працю // Науковий вісник Ужгородського

національного університету. Серія «Право». 2015. № 33, ч. 2. С. 178–183.

90. Верховна Рада України; Закон України «Про засади запобігання і

протидії дискримінації в Україні» від 06.09.2012. Відомості Верховної Ради

України. 2013. № 32. Стор. 1720. Стаття 412.

91. Верховна Рада України; Закон «Про забезпечення рівних прав та

можливостей жінок і чоловіків» від 08.09.2005 № 2866-IV. Відомості Верховної

Ради України. 2005. № 52. Стор. 2693. Стаття 561.

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_i41
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/55-12


183

92. Кабінет Міністрів України; Розпорядження «Про затвердження

плану заходів щодо формування громадянської культури та підвищення рівня

толерантності у суспільстві» від 25.04.2012 року. Урядовий кур’єр. 2012. № 81.

93. Президент України; Указ «Про Стратегію захисту та інтеграції в

українське суспільство ромської національної меншини на період до 2020 року»

від 08.04.2013 року. Офіційний вісник Президента України. 2013 р. № 11 Стор.

21. Стаття 361.

94. Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII

[Електронний ресурс] // Інформаційно-пошукова система «Законодавство

України» [веб-сайт]. URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/322-08 (дата

звернення 26.01.2018).

95. Мельник К. Ю. Проблеми юридичних гарантій трудових прав

працівників при укладенні, зміні та розірванні трудового договору : монографія

/ К. Ю. Мельник, А. О. Бабенко. Харків : Харків. нац. ун-т внутр. справ, 2016.

240 с.

96. Кисельова О. І. Сучасна ідеологія трудового права України /

О.І. Кисельова, А. В. Семенова. Право і суспільство. 2015. № 3(3). С. 106-109.

97. Болотіна Н.Б.  Трудове право України: Підручник. К.:Вікар, 2003. 725 с.

(Вища освіта XXI століття).

98. Жернаков В. В. Стабільність трудового договору і стабільність

трудового правовідношення: сучасні проблеми теорії і практики. Правове

регулювання відносин у сфері праці і соціального забезпечення: проблеми і

перспективи розвитку : тези доп. та наук. повідомл. учасників VІ міжнар. наук.-

практ. конф. (Харків, 3-4 жовт. 2014 р.). Харків, 2014. С. 130-135.

99. Чанишева Г. І. Колективні трудові відносини за проектом

Трудового кодексу України. Актуальні проблеми держави і права. 2004. Вип.

22. С. 768-774.

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/322-08


184

100. Чанишева Г. Право на об’єднання як колективне трудове право.

Юридический вестник. 2000. № 3. С. 89-95

101. Чанишева Г. І. Поняття та суб’єкти колективних трудових

правовідносин. Право та інновації. 2016. № 1. С. 17-23.

102. Проект Трудового кодексу України № 1658 від 27.12.2014 (Текст

законопроекту до другого читання 24.07.2017) [Електронний ресурс] //

Інформаційно-пошукова система «Законодавство України» [веб-сайт]. URL :

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53221 (дата звернення

27.01.2018)

103. Чанишева Г.І. Право на інформацію за трудовим законодавством

України : [монографія] / Г.І. Чанишева, Р.І. Чанишев. О. : Фенікс, 2012. 196 с.

104. Соцький А. Управління працівниками як об’єкт правового

регулювання норм трудового права. Підприємництво, господарство і право.

2016. № 4. С. 34-38.

105. Білозьоров Є. В. Правові гарантії захисту прав і свобод людини в

Україні: реалії та проблеми. Адвокат. 2009. № 8. С. 26-30

106. Богачова Л. Л. Юридичні гарантії прав і свобод людини і

громадянина в європейському та національному праві. Державне будівництво

та місцеве самоврядування : зб. наук. пр. / НДІ держ. будівництва та місц.

самоврядування Нац. акад. прав. наук України. Х. : Право, 2011. Вип. 22. С. 56-

70.

107. Єгорова В. С. Гарантії діяльності суддів судів загальної юрисдикції.

Вісник Національного технічного університету України «Київський

політехнічний інститут». Політологія. Соціологія. Право. 2012. № 1. С. 135-

139.

108. Арановский К.В. Государственное право зарубежных стран:

Учебник для вузов. М.: Издательская группа «ФОРУМ»-«ИНФРА-М», 1998.

462с.

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53221


185

109. Васильченко О. П. Інституційні гарантії як складові

конституційно-правового механізму забезпечення принципу рівності прав і

свобод людини і громадянина в Україні. Наше право. - 2015. - № 2. - С. 21-27.

110. Верховна Рада України; Закон України «Про зайнятість населення»

від 05.07.2012 № 5067-VI. Відомості Верховної Ради України. 2013. № 24. Стор.

1284. Стаття 243.

111. Олійник Н. М. Регулювання принципу рівності в нормах

конституції України та КЗПП України: порівняльно-правове дослідження //

Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право».

2016. № 34. С. 178–183.

112. Краснов,  Є.  В. Основні трудові права: міжнародні стандарти і

законодавство України : Автореферат... к. юридичних наук, спец.: 12.00.05 -

трудове право; право соціального забезпечення. Одеса : Одеська нац. юридична

академія, 2008. 20 с.

113. Лагутіна І. В. Поняття особистих немайнових трудових прав

працівника. Науковий вісник Ужгородського національного університету.

Серія : Право. 2015. Вип. 33(1). С. 193-196.

114. Мандель Р.Я. Дискримінація: поняття, ознаки. Право і суспільство.

2016. № 6. Ч. 2. С.20-24.

115. Верховна Рада УРСР; Кодекс України про адміністративні

правопорушення (статті 1 - 212-21) від 07.12.1984 № 8073-X. [Електронний

ресурс] // Інформаційно-аналітична система по законодавству України [веб-

сайт]. URL : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/80731-10 (дата звернення

21.01.2018)

116. Верховна Рада УРСР; Кодекс України про адміністративні

правопорушення (статті 213 - 330) [Електронний ресурс] // Інформаційно-

аналітична система по законодавству України [веб-сайт]. URL :

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/80732-10 (дата звернення: 02.10.2017).

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/80731-10
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/80732-10


186

117. Студінська В. В. Щодо дискримінації за расою, кольором шкіри,

родовим, національним чи етнічним походженням. Актуальні проблеми

сучасного міжнародного права : зб. наук. ст. за матеріалами І Харк. міжнар.-

прав. читань, присвяч. пам’яті проф. М. В. Яновського і В. С. Семенова, Харків,

27 листоп. 2015 р. : у 2 ч. Харків, 2015. Ч. 2. С. 406-409.

118. Олійник Н. М. Проблеми забезпечення принципів рівності та

недискримінації при прийнятті на роботу на основі ст. 22 Кодексу законів про

працю України // Теорія і практика розвитку правових інститутів: матеріали

Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 10–11 березня 2016 р.).

Київ: «Науково-дослідний інститут публічного права», 2015. С. 21–23.

119. Лагутіна І. В. Доказування у справах про дискримінацію у сфері

праці. Правова держава. 2013. № 16. С. 215-221.

120. Бущенко П. А. Порядок укладення трудового договору як стадія

реалізації права на працю. Проблеми законності : респ. міжвідом. наук. зб.

Харків, 2001. Вип. 51. С. 19-27.

121. Шульженко І. В. Диференціація правового регулювання

працевлаштування жінок в умовах ринкових відносин / І. В. Шульженко,

О.І. Романюк. Вісник Донецького національного університету економіки і

торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. Сер. : Гуманітарні науки. 2013. Вип.

2. С. 129-137.

122. Яцкевич І. І. Конституційно-правові основи юридичних гарантій

реалізації права на працю в сучасних умовах. Публічне право. 2015. № 3. С. 388-

395.

123. Ваганова І. М.Поняття форми захисту та різновиди заходів захисту

трудових прав працівників. Форум права. 2009. № 3. С. 94-99. [Електронний

ресурс] // Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського [веб-сайт].

URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index (дата звернення 26.01.2018).

http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index


187

124. Сахарчук І. Вдосконалення правових механізмів захисту від

дискримінації у сфері праці. Публічне право. 2012. № 3 (7).

125. Кабінет Міністрів України; Постанова «Про затвердження

Положення про Державну службу України з питань праці» від 11.02.2015 № 96.

Офіційний вісник України. 2015. № 21. Стор. 201. Стаття 584. Код акта

76049/2015.

126. Кабінет Міністрів України; Постанова «Про затвердження Порядку

накладення штрафів за порушення законодавства про працю та зайнятість

населення» від 17.07.2013 № 509. Офіційний вісник України. 2013. № 60. Стор.

149. Стаття 2151. Код акта 68153/2013.

127. Верховна Рада України; Закон України «Про місцеве

самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР. Відомості Верховної

Ради України. 1997. № 24. Стаття 170.

128. Мінсоцполітики України; Наказ «Про затвердження Положення про

державну службу зайнятості» від 15.12.2016 № 1543. Офіційний вісник України.

2017. № 8. Стор. 235. Стаття 269. Код акта 84660/2017.

129. Верховна Рада України; Закон України «Про Уповноваженого

Верховної Ради України з прав людини» від 23.12.1997 № 776/97-ВР. Відомості

Верховної Ради України. 1998. № 20. Стаття 99.

130. Статистична інформація про звернення до Уповноваженого Верховної Ради

України з прав людини у 2017 році [Електронний ресурс] // Офіційний веб-сайт

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. URL :

http://www.ombudsman.gov.ua/ua/page/applicant/statistics/ (дата звернення

26.01.2018)

131. Аналітичний звіт щодо існуючих методологій та процедур

виконання моніторингу дотримання прав людини, забезпечення діяльності

омбудсмена в запобіганні таким порушенням: Проект ЄС Twinning № UA/47b

«Впровадження кращого європейського досвіду з метою посилення

http://www.ombudsman.gov.ua/ua/page/applicant/statistics/


188

інституційного потенціалу Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради

України з прав людини для захисту прав і свобод людини». [Електронний

ресурс] // Офіційний веб-сайт Уповноваженого Верховної Ради України з прав

людини. URL : http://www.twinning-ombudsman.org/wp-

content/uploads/2017/03/UA_Report_Activity_2.1.1.pdf (дата звернення

26.01.2018)

132. Верховна Рада України; Цивільний кодекс України

від 16.01.2003 № 435-IV. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 40. Стаття

356.

133. Лист Міністерства соціальної політики України «Про строки

позовної давності, що застосовуються до трудових спорів» від 06.10.2014

р. №3050/0/06/14.

134. Фулей Т.І. Застосування практики Європейського суду з прав

людини при здійсненні правосуддя: Науково-методичний посібник для суддів.

2-ге вид. випр., допов.  К., 2015. 208 с

135. Заяви, що очікують свого розгялду в ЄСПЛ, станом на 31.01.2017

[Електронний ресурс] // Міністерство юстиції України [веб-сайт]. URL :

https://minjust.gov.ua/m/potochniy-rozglyad-evropeyskim-sudom-z-prav-lyudini-

sprav-schodo-ukraini (дата звернення 21.01.2018)

136. Рівність за ознакою статі в економічній сфері: зобов’язання України

перед ЄС (ключові Директиви ЄС щодо забезпечення гендерного балансу на

ринку праці та в професійній діяльності, їх розвиток у практиці Суду

Справедливості) / Упорядник О.О. Уварова. Х. : видавництво «НТМТ», 2015.

150 с.

137. Верховна Рада України; Кримінальний кодекс України

від 05.04.2001 № 2341-III. Відомості Верховної Ради України. 2001 р., № 25,

стаття 131.

http://www.twinning-ombudsman.org/wp-content/uploads/2017/03/UA_Report_Activity_2.1.1.pdf
http://www.twinning-ombudsman.org/wp-content/uploads/2017/03/UA_Report_Activity_2.1.1.pdf
https://minjust.gov.ua/m/potochniy-rozglyad-evropeyskim-sudom-z-prav-lyudini-sprav-schodo-ukraini
https://minjust.gov.ua/m/potochniy-rozglyad-evropeyskim-sudom-z-prav-lyudini-sprav-schodo-ukraini


189

138. Верховна Рада України; Кодекс адміністративного судочинства

України від 06.07.2005 № № 2747-IV. Відомості Верховної Ради України. 2005 р.

№ 35, / 35-36, 37. Стор. 1358. Стаття 446.

139. Верховна Рада України; Закон України «Про виконавче

провадження» від 02.06.2016 № 1404-VIII. Відомості Верховної Ради України.

2016. № 30. Стор. 5. Стаття 542.

140. Середюк В. Порівняльно-правовий аналіз функцій юридичної

відповідальності в правовій науці України та Польщі. Часопис Київського

університету права. 2012. № 4. С. 80-83.

141. Середюк В. В. Окремі проблеми класифікації юридичної

відповідальності в правовій науці України та Польщі. Бюлетень Міністерства

юстиції України. 2010. № 11. С. 120-126.

142. Верховна Рада України; Господарський кодекс України від

16.01.2003 № 436-IV. Відомості Верховної Ради України. 2003 р. № 18. Стаття

144.

143. Щербина В. С. Господарсько-правова відповідальність: галузевий

підхід, особливості застосування та напрямки подальших наукових досліджень.

Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. К., 2013.

С. 10-15.

144. Кикоть О. О. Підстави настання господарсько-правової

відповідальності господарюючих суб'єктів, які здійснюють діяльність на

території, забрудненій унаслідок Чорнобильської катастрофи. Правове

регулювання економіки. 2010. № 10. С. 276-287.

145. Шишка Р. Б. Окремі аспекти господарсько-правової

відповідальності. Юридичний вісник «Повітряне і космічне право». К.: НАУ,

2015. № 1 (34). С. 130-133.

146. Білошкурська З.П. Відповідальність за правопорушення у сфері

сільськогосподарського виробництва: монографія. Умань : УНУС, 2012. 266 с.



190

147. Трегуб О. А. Адміністративно-господарські санкції за

правопорушення у сфері поводження з відходами: передумови і перспективи

застосування. Економіка та право. № 1 (46), 2017. С. 61-68.

148. Беліцер Н. В. Дискримінація в Україні – проблеми й перспективи їх

подолання: аналітичний звіт (підготовлено в рамках проекту "Суспільство та

проблеми захисту від дискримінації: експертний погляд", який виконується

Українським незалежним центром політичних досліджень за підтримки

Міжнародного фонду). [Електронний ресурс] // Диверсипедія [веб-сайт]. URL :

http://diversipedia.org.ua/sites/default/files/discrimination_policy_paper_sep20123.pd

f (дата звернення 21.01.2018).

149. Equality Bodies and National Human Rights Institutions Making the

Link to Maximise Impact. Equinet, 2011. 15 p. [Електронний ресурс] //

Equinet, European Network of Equality Bodies [веб-сайт]. URL  :

http://www.equineteurope.org/IMG/pdf/EN_-

_Equality_Bodies_and_National_Human_Rights_Institutions.pdf (дата звернення

21.01.2018)

150. Strategic Plan of Equinet 2015-2018 . [Електронний ресурс] //

Equinet, European Network of Equality Bodies [веб-сайт]. URL

:http://www.equineteurope.org/IMG/pdf/equinet_strategic_plan_2015-

2018_final_electronic_with_cover.pdf (дата звернення 21.01.2018)

151. Європейська мережа національних інституцій з прав людини

висловила підтримку Омбудсману України. [Електронний ресурс] // Офіційний

веб-сайт Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. URL :

http://www.ombudsman.gov.ua/ua/all-news/pr/27115-ku-yevropejska-merezha-

naczionalnix-instituczij-z-prav-lyudini-vislovila/ (дата звернення 26.01.2018)

152. Порявняльний аналіз національного і європейського законодавства

щодо діяльності омбудсмена: Проект ЄС Twinning № UA/47b «Впровадження

кращого європейського досвіду з метою посилення інституційного потенціалу

http://diversipedia.org.ua/sites/default/files/discrimination_policy_paper_sep20123.pdf
http://diversipedia.org.ua/sites/default/files/discrimination_policy_paper_sep20123.pdf
http://www.equineteurope.org/IMG/pdf/EN_-_Equality_Bodies_and_National_Human_Rights_Institutions.pdf
http://www.equineteurope.org/IMG/pdf/EN_-_Equality_Bodies_and_National_Human_Rights_Institutions.pdf
http://www.equineteurope.org/IMG/pdf/equinet_strategic_plan_2015-2018_final_electronic_with_cover.pdf
http://www.equineteurope.org/IMG/pdf/equinet_strategic_plan_2015-2018_final_electronic_with_cover.pdf
http://www.ombudsman.gov.ua/ua/all-news/pr/27115-ku-yevropejska-merezha-naczionalnix-instituczij-z-prav-lyudini-vislovila/
http://www.ombudsman.gov.ua/ua/all-news/pr/27115-ku-yevropejska-merezha-naczionalnix-instituczij-z-prav-lyudini-vislovila/


191

Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини для

захисту прав і свобод людини» [Електронний ресурс] // Офіційний веб-сайт

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. URL :

http://www.twinning-ombudsman.org/wp-content/uploads/2017/09/UA_Mission-

Report-1-2.pdf (дата звернення 26.01.2018)

153. Кабінет Міністрів України; Постанова «Про затвердження

Положення про Міністерство соціальної політики України»

від 17.06.2015 № 423. Офіційний вісник України. 2015. № 51. Стор. 52. Стаття

1655. Код акта 77475/2015.

154. Міністерство соціальної політики України; Наказ «Про внесення

змін до наказу Мінсоцполітики України від 08.06.2012 N 345» від 18.12. 2012 №

768. [Електронний ресурс] // Інформаційно-аналітична система по

законодавству України [веб-сайт]. URL  :

http://consultant.parus.ua/?doc=08TFX318BB (дата звернення 21.01.2018)

155. Карбовська Н., Литвинова Т., Магдюк Л. Інструменти інтегрування

концепції соціально-ґендерної рівності в роботу органів місцевої влади. 2010

Київ : Український Жіночий Фонд. 120 с.

156. Машиністова М.С. Порівняння гендерної рівності в Україні та

країнах ЄС. Наука у контексті сучасних глобалізаційних процесів. 2017. Том 3.

Полтава. С. 58-60.

157. Державна політика забезпечення рівних прав і можливостей у

контексті інтегрування концепцій гендерної рівності та соціальної

справедливості. Вісник Національної академії державного управління. Серія

«Державне управління». 2011. № 3. С. 228-235.

158. Як оскаржити дискримінацію? Організація та досвід роботи

Експертної ради з питань протидії дискримінації за ознакою статі / Бочкор Н.П.,

Левченко К.Б., Мазуренко В.Ю. та ін. К. : Міжнародний жіночий правозахисний

центр “Ла Страда-Україна”, 2013. 32 с.

http://www.twinning-ombudsman.org/wp-content/uploads/2017/09/UA_Mission-Report-1-2.pdf
http://www.twinning-ombudsman.org/wp-content/uploads/2017/09/UA_Mission-Report-1-2.pdf
http://consultant.parus.ua/?doc=08TFX318BB


192

159. Кабінет Міністрів України; Постанова «Про затвердження

Державної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

на період до 2016 року»  від 26.09.2013 № 717. Офіційний вісник України. 2013

р. № 79. Стор. 10. Стаття 2925. Код акта 69185/2013.

160. Кабінет Міністрів України; Розпорядження «Про затвердження

Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325

“Жінки, мир, безпека» на період до 2020 року» від 24.02.2016 № 113-р.

Офіційний вісник України. 2016 р.№ 18. Стор. 494. Стаття 748. Код акта

80950/2016.

161. ООН; Резолюція 1325 (2000), ухвалена Радою Безпеки на її 4213-му

засіданні, 31 жовтня 2000 року. [Електронний ресурс] // Інформаційно-

пошукова система «Законодавство України» [веб-сайт]. URL :

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_669  (дата звернення 21.01.2018)

162. Кабінет Міністрів України; Постанова «Про затвердження

Державної соціальної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок

і чоловіків на період до 2021 року»  від 11.04.2018 № 273. Офіційний вісник

України. 2018. № 33.

163. Гречаний В. А. Правовий статус Омбудсмана в Європейському

Союзі. Міжнародні читання з міжнародного права пам’яті професора П.Є.

Казанського : матер. третьої міжнар. наук. конф. (м. Одеса, 2–3 листопада 2012

р.) / відп.  за випуск М.  І.  Пашковський ;  НУ «ОЮА». – Одеса :  Фенікс,  2012. –

С. 630-633.

164. Олійник Н. М. Європейський досвід забезпечення рівності при

прийнятті на роботу та можливість його використання в Україні // Науковий

вісник Херсонського державного університету. Серія: Право. 2017. Випуск 2. С.

63–66.

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_669


193

165. Сильчук Т. В. Міжнародні стандарти управління проектами у

державному секторі. Публічне управління: теорія та практика. 2014. Вип. 1.

С. 75-79.

166. Twinning: a tested experience in a broader European context

[Електронний ресурс] // European Commission [веб-сайт]. URL :

https://ec.europa.eu/neighbourhood-

enlargement/sites/near/files/archives/pdf/press_corner/publications/twinning_en.pdf

(дата звернення 26.01.2018)

167. Twinning manual revision 2017: comprehensive information on the

preparation and implementation of Twinning projects [Електронний ресурс] //

European Commission [веб-сайт]. URL : https://ec.europa.eu/neighbourhood-

enlargement/sites/near/files/twinning-manual-revision-2017-final-updated-09-08.pdf

(дата звернення 26.01.2018)

168. Вакуленко Л. В. Перші результати використання інструменту

інституційного будівництва Twinning в Україні: проблеми та шляхи їх

подолання. Публічне адміністрування: теорія та практика. 2009. Вип. 2 (2).

[Електронний ресурс] // Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського

[веб-сайт]. URL : http://www.nbuv.gov.ua/ejournals/Patp/2009_2/09alvpsp.pdf (дата

звернення 26.01.2018)

169. Захід 2.3.1 «Проведення аналізу існуючих інструментів для

відновлення порушених прав зокрема в області захисту персональних даних,

доступу до публічної інформації та запобігання усім формам дискримінації»:

Twinning №: UA/47b [Електронний ресурс] // Офіційний веб-сайт

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. URL :

http://www.twinning-ombudsman.org/wp-content/uploads/2017/03/UA_Mission-

Report-2.3.1-depersonalised.pdf (дата звернення 26.01.2018)

170. Panchuk D., Bossuyt F. EU Twinning Instrument in Ukraine: Strengths,

Weaknesses, Opportunities and Threats Dmytro Panchuk and Fabienne Bossuyt.

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/archives/pdf/press_corner/publications/twinning_en.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/archives/pdf/press_corner/publications/twinning_en.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/twinning-manual-revision-2017-final-updated-09-08.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/twinning-manual-revision-2017-final-updated-09-08.pdf
http://www.nbuv.gov.ua/ejournals/Patp/2009_2/09alvpsp.pdf
http://www.twinning-ombudsman.org/wp-content/uploads/2017/03/UA_Mission-Report-2.3.1-depersonalised.pdf
http://www.twinning-ombudsman.org/wp-content/uploads/2017/03/UA_Mission-Report-2.3.1-depersonalised.pdf


194

UGent: CEPS Policy Brief. No 2018/02. [Електронний ресурс] // Centre for

European Policy Studies [веб-сайт] URL : https://www.ceps.eu/system/files/PB2018-

02_PanchukandBossuyt_Twinning.pdf (дата звернення 26.01.2018)

171. Караман І.В., Козіна В.В. Європейський суд з прав людини,

Європейська конвенція з прав людини та індивідуальні заяви: перше

знайомство. К.: ВАІТЕ, 2015. 136 с.

172. Верховна Рада України; Закон «Про ратифікацію Протоколів № 15

та № 16 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод»

від 05.10.2017 № 2156-VIII. Офіційний вісник України. 2017. № 88. Стор. 21.

Стаття 2678. Код акта 87851/2017.

173. Рішення щодо України, винесені Європейським Судом з прав

людини щодо суті ст. 14 «Заборона дискримінації» у поєднанні з іншими

статтями Конвенції. Справа «Пічкур про ти України» (CASE OF PICHKUR v.

UKRAINE). [Електронний ресурс] // Міністерство юстиції України [веб-сайт].

URL : https://minjust.gov.ua/m/str_48304 (дата звернення 26.01.2018)

174. Carson and others v. the United Kingdom. Human rights information

bulletin. 2010 (1 March - 31 July). № 80. P. 9-10.

175. Європейський суд з прав людини, Рада Європи, Міжнародні суди;

Рішення палати у справі «Вілліс проти Сполученого Королівства»

від 11.06.2002. Практика Європейського суду з прав людини. Рішення.

Коментарі. 2002. № 3.

176. Van Raalte v Netherlands, (Application no. 20060/92). [Електронний

ресурс] // Global Centre for Excellence in Equality Law[веб-сайт]. URL :

http://www.equalrightstrust.org/content/ert-case-summary-van-raalte-v-netherlands-

application-no-2006092 (дата звернення 26.01.2018)

177. Фещенко Д. О. Проблеми виконання Україною рішень

Європейського Суду з прав людини. Закон України «Про виконання та

застосування практики Європейського Суду з прав людини». Міжнародні

https://www.ceps.eu/system/files/PB2018-02_PanchukandBossuyt_Twinning.pdf
https://www.ceps.eu/system/files/PB2018-02_PanchukandBossuyt_Twinning.pdf
https://minjust.gov.ua/m/str_48304
http://www.equalrightstrust.org/content/ert-case-summary-van-raalte-v-netherlands-application-no-2006092
http://www.equalrightstrust.org/content/ert-case-summary-van-raalte-v-netherlands-application-no-2006092


195

читання з міжнародного права пам’яті професора П.Є. Казанського : матер.

третьої міжнар. наук. конф. (м. Одеса, 2–3 листопада 2012 р.) / відп. за випуск

М. І. Пашковський ; НУ «ОЮА». – Одеса : Фенікс, 2012. – С. 627-630

178. Киричук А. С.  Прецедентне регулювання інтелектуальної власності

у ЄС. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2017. № 5. С. 56-66 : табл. -

Бібліогр.: с. 64-66

179. Дідківська О. Г. Актуальні проблеми працевлаштування молоді на

ринку праці. Україна: аспекти праці. 2014. № 7. С. 18-25.

180. Костюк В.Л. Проблеми правового становища роботодавця за КЗПП

України та проекту трудового кодексу України: порівняльно-правовий аналіз.

Наукові записки НаУКМА. Том 90. Юридичні науки. С. 87-90.

181. Єрофєєнко Л. В. Актуальні проблеми реформування трудового

законодавства. Юридичний науковий електронний журнал. 2015. № 6. С. 92-95.

182. Олійник Н. М. Щодо забезпечення рівності правового регулювання

у трудовому праві: порівняльно-правове дослідження міжнародних норм та

законодавства України // Visegrad journal on human rights (Республіка

Словаччина). 2015. № 6/2. Р. 18–23.

183. Рішення від 06.02.2018 Комсомольського міського суду Полтавської

області у справаі № 534/1041/17. Провадження № 2/534/34/18. [Електронний

ресурс] // Реєстр судових рішень [веб-сайт]. URL :

http://reyestr.court.gov.ua/Review/72126004 (дата звернення 26.01.2018)

184. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та

Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і

їхніми державами-членами, з іншої сторони від 27.06.2014. Офіційний вісник

України. 2014 р. № 75. Том 1. Стор. 83. Стаття 2125.

http://reyestr.court.gov.ua/Review/72126004


196

ДОДАТОК 1

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

Статті у наукових фахових виданнях України:

1. Олійник Н. М. Стан нормативного закріплення принципу рівності у

законодавстві України про працю // Науковий вісник Ужгородського

національного університету. Серія «Право». 2015. № 33, ч. 2. С. 178–183.

2. Олійник Н. М. Регулювання принципу рівності в нормах конституції

України та КЗПП України: порівняльно-правове дослідження // Науковий

вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». 2016. № 34.

С. 178–183.

3. Олійник Н. М. Європейський досвід забезпечення рівності при

прийнятті на роботу та можливість його використання в Україні // Науковий

вісник Херсонського державного університету. Серія: Право. 2017. Випуск 2. С.

63–66.

4. Олійник Н. М. Сущность принципа равенства при приеме на работу в

нормах права Европейского Союза в условиях евроинтеграции Украины //

Науковий вісник публічного та приватного права. 2017. № 6. С. 56–60.

5. Олійник Н.М. Сучасна сутність та зміст засади рівності у трудовому

праві України // Актуальні проблеми права: теорія і практика. 2017. № 34. С.

123–129.

Статті в іноземних наукових виданнях та виданнях, що включені до

міжнародних науково-метричних баз:

6. Олійник Н. М. Щодо забезпечення рівності правового регулювання у

трудовому праві: порівняльно-правове дослідження міжнародних норм та

законодавства України // Visegrad journal on human rights (Республіка

Словаччина). 2015. № 6/2. Р. 18–23.



197

Матеріали науково-практичних конференцій та круглих столів:

7. Олійник Н. М. Проблеми забезпечення принципів рівності та

недискримінації при прийнятті на роботу на основі ст. 22 Кодексу законів про

працю України // Теорія і практика розвитку правових інститутів: матеріали

Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 10–11 березня 2016 р.).

Київ: «Науково-дослідний інститут публічного права», 2015. С. 21–23.

8. Олійник Н. М. Щодо заборони використання праці жінок на небезпечних

для їх здоров’я роботах в контексті забезпечення гендерної рівності у

трудовому праві // Актуальні проблеми реформування системи законодавства

України: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м.

Запоріжжя, 27–28 січня 2017 р.). Запоріжжя: Запорізька міська громадська

організація «Істина», 2017. С. 67–71.


	6. Нерсесянц В.С. Философия права. Учебник для вузов. М.: Норма-Инфра М, 1997. 652 с.
	6. Нерсесянц В.С. Философия права. Учебник для вузов. М.: Норма-Инфра М, 1997. 652 с.
	13. Нерсесянц В.С. Право как необходимая форма равенства, свободы и справедливости. Социологические исследования. 2001. N 10. С. 3-15.


	19. Антонович М Еволюція поняття прав людини та проблема їх класифікації [Електронний ресурс] // Електронний архів Національного університету
	75. Кашкин С.Ю. Хартия Европейского Союза об основных правах. Глобалистика: Энциклопедия. М. 2003. С. 1123–1125.
	151. Європейська мережа національних інституцій з прав людини висловила підтримку Омбудсману України. [Електронний ресурс] // Офіційний веб-сайт Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. URL : http://www.ombudsman.gov.ua/ua/all-news/pr/27115-ku-yevropejska-merezha-naczionalnix-instituczij-z-prav-lyudini-vislovila/ (дата звернення 26.01.2018)
	154. Міністерство соціальної політики України; Наказ «Про внесення змін до наказу Мінсоцполітики України від 08.06.2012 N 345» від 18.12. 2012 № 768. [Електронний ресурс] // Інформаційно-аналітична система по законодавству України [веб-сайт]. URL :  http://consultant.parus.ua/?doc=08TFX318BB (дата звернення 21.01.2018)

	159. Кабінет Міністрів України; Постанова «Про затвердження Державної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2016 року»  від 26.09.2013 № 717. Офіційний вісник України. 2013 р. № 79. Стор. 10. Стаття 2925. Код акта 69185/2013.
	180. Костюк В.Л. Проблеми правового становища роботодавця за КЗПП України та проекту трудового кодексу України: порівняльно-правовий аналіз. Наукові записки НаУКМА. Том 90. Юридичні науки. С. 87-90.

