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ВСТУП 

Актуальність теми дослідження. Одним із пріоритетних напрямків 

вирішення соціальних та економічних проблем в Україні є вжиття 

необхідних заходів щодо зменшення рівня безробіття, забезпечення 

можливості кожної працездатної особи отримати підходящу роботу, яка б 

відповідала її освіті, професії (спеціальності), кваліфікації. Досягнення даної 

мети можливе через формування і підтримання збалансованої державної 

політики у сфері працевлаштування населення, створення максимально 

сприятливого середовища для реалізації громадянами свого невід’ємного 

права на працю.  

Успадкувавши радянське соціально-трудове законодавство, що є 

застарілим і малопридатним для застосування його в ринкових умовах, 

Україна в особі уповноважених органів державної влади по цей час 

намагається його реформувати з метою створення оптимальної моделі 

взаємовигідного поєднання інтересів держави, працівника та роботодавця. 

Проте сучасна політична та економічна ситуація в нашій державі ускладнили 

цей процес і негативно вплинули на відносини зайнятості. Дійсно, активна 

міграція населення з окупованих територій до інших регіонів України, 

масштабне вивільнення робочої сили через закриття підприємств та бізнесу 

на Сході і в Криму, а також загальна фінансова криза призвели до масового 

безробіття, з яким державна влада в рамках існуючого механізму правового 

регулювання працевлаштування не здатна впоратися. Додатково також 

відчувається вплив таких проблем як диспропорція між попитом та 

пропозицією робочої сили, жорсткість трудового законодавства (відсутність 

законодавчого регулювання гнучких форм зайнятості), корупція, внаслідок 

чого ситуація на ринку праці стає ще більш складною та потребує рішучих 

дій та реформ. За таких обставин зростає актуальність вивчення зарубіжного 

досвіду вирішення подібних проблем, доцільності, раціональності 

імплементації новацій у вітчизняне законодавство.  
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У контексті галузі трудового права відносини працевлаштування 

досліджували Н.Б. Болотіна, В.Я. Бурак, В.В. Жернаков, Ю.П. Дмитренко, 

О.В. Меліхова, П.Д. Пилипенко, С.М. Прилипко, С.Г. Приходько, 

О.І. Процевський, Л.О. Сироватська, В.М. Скобєлкін та інші. Значну увагу 

науковим проблемам правового регулювання працевлаштування та 

зайнятості приділяли Б.С. Беззуб, Ю.М. Безкоровайна, В.В. Безусий, 

О.В. Бражко, В.С. Буланов, В.С. Васильченко, К.І. Курсон, Е. Лібанова, 

В.В. Онікієнко, О.С. Пашков, Я.В. Свічкарьова, Р.І. Шабанов, Ю.І. Ціжма. 

Зарубіжні механізми функціонування ринку праці вивчали І.О. Абрамова, 

Н.Г. Діденко, Г.Г. Вукович, І.І. Лєбєдєва, О.А. Лимарєва, В.Ф. Пузирний, 

Н.В. Попова, І.І. Рассадіна, І.В. Храновський. Проте відсутність 

комплексного підходу до вивчення питання працевлаштування, наявність 

ряду неточностей, протиріч та неузгодженостей в діючому законодавстві, 

складність у проведенні реформування державного регулювання 

працевлаштування виключно в рамках національного досвіду правотворчої 

діяльності обумовлює актуальність тематики даної дисертаційної роботи. 

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

Дисертаційна робота виконана на кафедрі трудового права та права 

соціального забезпечення юридичного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка відповідно до теми 

«Особливості регулювання праці в сільському господарстві» (№ 11БФ042-

01), затвердженої на період з 01 січня 2011 року по 31 грудня 2015 року. 

Мета і задачі дослідження полягають у порівняльно-правовому 

дослідженні правового регулювання працевлаштування в Україні та за 

кордоном, визначенні особливостей такого регулювання, розробленні 

конкретних практичних пропозицій і наукових рекомендацій щодо розвитку 

й удосконалення правового регулювання працевлаштування в Україні з 

використанням позитивного зарубіжного досвіду в даній сфері. 

Для досягнення поставленої мети в дисертації необхідно вирішити такі 

основні задачі: 
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–   з’ясувати сутність працевлаштування як комплексного юридичного 

інституту та визначити його правову природу; 

–   визначити історико-правові засади становлення та розвитку 

інституту працевлаштування в Україні; 

–   сформулювати авторську класифікацію працевлаштування, виділити 

його види та правові форми; 

–   встановити співвідношення правового регулювання 

працевлаштування в Європейському Союзі на центральному рівні 

співтовариства і на рівні окремих держав-членів; 

–   визначити особливості правового регулювання працевлаштування у 

пострадянських країнах (за винятком прибалтійських держав), розглянути 

роль у цьому процесі наднаціональних утворень – СНД, ЄАЕС; 

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

поза межами пострадянського простору та ЄС; 

– розкрити поняття механізму правового регулювання 

працевлаштування в Україні, виділити його специфічні риси; 

–   з’ясувати сутність гарантій у сприянні працевлаштування населення 

України, провести їх класифікацію; 

– запропонувати конкретні напрямки удосконалення правового 

регулювання працевлаштування в Україні, використовуючи позитивний 

досвід зарубіжних країн.  

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

державною регуляторною політикою щодо функціонування ринку праці, 

виникають в процесі працевлаштування в Україні та за кордоном. 

Предметом дослідження є теоретико-правові засади правового 

регулювання працевлаштування в Україні та за кордоном. 

Методи дослідження. Методологічну основу наукової роботи 

складають як загальнонаукові, так і спеціальні методи дослідження. Їх 

використання надало можливість забезпечити повне і комплексне виконання 

поставлених задач, зробити обґрунтовані висновки, а також надати конкретні 
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пропозиції щодо вирішення досліджуваного питання та вдосконалення 

механізму правового регулювання працевлаштування в Україні. 

За допомогою історичного методу досліджувались становлення та 

розвиток інституту працевлаштування, зміна умов реалізації права на працю 

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

та формально-логічний методи застосовувалося під час формулювання 

категоріально-понятійного апарату у досліджуваній темі, визначення видів та 

правових форм працевлаштування, державних гарантій у сприянні 

працевлаштуванню населення в Україні, особливостей механізму правового 

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

структурно-логічний, порівняльний методи були використані під час 

вивчення сучасного стану правового регулювання в Україні та державах ЄС, 

СНД, інших країн. Метод прогнозування задіяно при розробці та 

формулюванні пропозицій, спрямованих на вдосконалення чинного 

законодавства, що регулює відносини працевлаштування, а також шляхів 

впровадження відповідного зарубіжного досвіду у зазначеній сфері в Україні 

(підрозд. 2.1-2.3; 3.3).  

Нормативною основою роботи є Конституція України, законодавчі 

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

Верховною Радою України, постанови Верховної Ради України, акти 

Президента України і Кабінету Міністрів України, нормативні акти 

центральних органів виконавчої влади, правові акти зарубіжних країн та 

наднаціональних утворень (ЄС, СНД, ЄАЕС). 

Інформаційну та емпіричну основу дослідження складають політико-

правова публіцистика, офіційні статистичні дані, матеріали наукових 

конференцій, підсумки засідань міжнародних організацій, узагальнення 

практики застосування нормативних актів, а також інша спеціалізована 

література, в якій досліджується проблематика поставленого питання. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що 

дисертація є першим у вітчизняній юридичній науці трудового права 
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комплексним правовим дослідженням порівняльно-правового аспекту 

правового регулювання працевлаштування в Україні та за кордоном. У 

результаті проведеного дослідження сформульовано ряд наукових положень і 

висновків, запропонованих особисто здобувачем. Серед найбільш важливих 

виділяємо наступні: 

уперше: 

– здійснено комплексну класифікацію працевлаштування за такими 

критеріями: 1) залежно від способу юридичного оформлення реалізації права 

на працю виділено такі правові форми працевлаштування: а) укладення 

трудового договору, б) укладення цивільно-правового договору,                                  

в) започаткування власної справи (самозайнятість); 2) в залежності від 

механізму, процедури реалізації права на працю виділено такі види 

працевлаштування: а) самостійний пошук роботи та укладення договору в 

індивідуальному порядку, б) переведення працівника роботодавцем за його 

згоди на інше підприємство, в) організація самозайнятості особи,                             

г) укладення трудового договору на виконання оплачуваної роботи за 

направленням державних установ, ґ) укладення трудового договору на 

виконання оплачуваної роботи при організованому наборі працівників, 

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

договору на виконання оплачуваної роботи за направленням (сприяння) 

приватних агенцій з працевлаштування; 

– виокремлено недоліки механізму правового регулювання 

працевлаштування в Україні в порівнянні з іншими зарубіжними країнами: 

1) відсутність законодавчої можливості використання гнучких форм 

зайнятості; 2) наявність розгалуженої системи нормативних актів, 

спрямованих на врегулювання відносин працевлаштування, що, в свою чергу, 

ускладнює їх застосування на практиці; 3) невідповідність системи навчання 

та кваліфікаційних потреб ринку праці; 4) відсутність необхідних 

матеріальних ресурсів для активної участі держави у стимулюванні 

працевлаштування; 5) активний вплив на відносини працевлаштування 
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загальнодержавних негативних тенденцій (корупція, правовий нігілізм, 

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

соціального внеску, що знижує мотивацію роботодавця до підтримання 

легальної зайнятості; 

–  виділено види державних гарантій у сприянні працевлаштуванню в 

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

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

гарантії (поширюються на окремі соціальні групи, наприклад, молодих 

спеціалістів, інвалідів, осіб, тимчасово переміщених з окупованих територій 

тощо); 2) в залежності від змісту конкретної гарантії (наприклад, вільне 

обрання роду зайнятості, захист від дискримінації, професійна підготовка, 

стажування студентів тощо); 

удосконалено: 

– категоріально-понятійний апарат, зокрема надано визначення таким 

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

правового регулювання працевлаштування», «гарантії сприяння 

працевлаштуванню»; 

– підхід до здійснення співвідношення наддержавного (нормативні 

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

країн) регулювання відносин працевлаштування, яке полягає в тому, що на 

наддержавному рівні здійснюється лише координація, напрацювання 

загальної стратегії зайнятості, при цьому окремі суб’єкти на національному 

рівні вільні у своєму праві розробляти власні програми зайнятості, можуть 

робити винятки щодо застосування на своїй територій правових актів 

наддержавного регулювання (наприклад, щодо загального правила вільного 

руху трудових ресурсів чи взаємного визнання дипломів); 

дістали подальшого розвитку: 

– напрямки удосконалення правового регулювання працевлаштування 

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

України таких форм зайнятості: а) гнучкої форми – робота за викликом, 
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б) нестандартних форм зайнятості – надомна праця, домашня робота, інші 

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

зайнятість населення» механізму резервної системи робочих місць 

(резервування в публічному секторі економіки робочих місць та замовлень з 

їх використанням при значному зростанні безробіття ); 3) закріплення в 

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

внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» пільгової 

ставки податку на прибуток та єдиного соціального внеску для роботодавців, 

що здійснюють діяльність у регіоні з високим рівнем безробіття тощо; 

– дослідження історичних аспектів становлення інституту 

працевлаштування в Україні, зокрема автором виділено наступні етапи його 

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

(найпоширенішою формою реалізації права на працю в цей період була 

самозайнятість, інститут працевлаштування в звичному розумінні був 

відсутній); 2) друга половина ХІХ ст. – 1917 р. (зростання промислового 

потенціалу сприяло розвиту ринку вільно найманої праці та початку 

державного регулювання цих процесів); 3) 1918 р. – 1991 р. (відбувається 

остаточне становлення ринку праці та інституту працевлаштування);             

4) 1991 р. – до сьогодення (відбуваються ринкові перетворення, пошук 

державою оптимальної моделі механізму нормативного регулювання 

інституту працевлаштування в Україні); 

– концепція «гендерної рівності» на основі дослідження особливостей 

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

країнах тропічної Африки, в наслідок чого обґрунтовано необхідність у 

якісній зміні ментальності та суспільної свідомості, консервативних 

традицій, роз’яснювальної роботи серед населення щодо рівних можливостей 

чоловіків та жінок у реалізації права на працю у цих країнах. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

викладені у дисертації результати дослідження можуть бути використані: 
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– у науково-дослідній сфері – для подальшого дослідження теоретичних 

та практичних проблем правового регулювання працевлаштування в Україні 

та за кордоном; 

– у правотворчості – для розробки нових та внесення змін і 

доповнень у діючі нормативно-правові акти, зокрема КЗпП України, 

Трудовий, Податковий кодекси, закони України «Про зайнятість 

населення», «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на 

випадок безробіття», місцеві та загальнодержавні програми зайнятості 

 – у правозастосовній діяльності – з метою вдосконалення практики 

використання положень трудового та соціального законодавства, зокрема 

Державною службою зайнятості, іншими органами влади, посередницькими 

організаціями, що надають послуги у сфері працевлаштування при 

стимулюванні безробітного до активного пошуку роботи, ширшої практики 

проведення громадських робіт; 

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

запропоновані в дисертації, можуть бути використані під час наукових 

конференцій та диспутів, вивчення таких наукових дисциплін як «Трудове 

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

вищих юридичних закладах освіти, при підготовці лекційних та семінарських 

занять, у науково-дослідній роботі студентів, слухачів та курсантів, у 

процесі підготовки робочих програм та планів, підручників, навчальної та 

прикладної літератури. 

Апробація результатів дослідження. Підсумки розробки проблеми в 

цілому, окремі її аспекти, одержані узагальнення і висновки доповідалися 

дисертантом на засіданнях кафедри трудового права та права соціального 

забезпечення Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 

а також були оприлюднені на міжнародних науково-практичних 

конференціях: «Дотримання прав людини: сучасний стан правового 

регулювання та перспективи його вдосконалення» (м. Київ, березень 2015 р.), 
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«Наукові дослідження сучасного законодавства України – прогрес юридичної 

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

Публікації. Основні положення та результати дисертації викладені в 6 

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

1 – у наукових виданнях іноземних держав, а також тези 2 доповідей на 

міжнародних науково-практичних конференціях. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ В 

УКРАЇНІ ТА ЗА КОРДОНОМ 

 

 

1.1 Працевлаштування як комплексний юридичний інститут: 

поняття та юридична природа 

 

На шляху вирішення соціальних та економічних проблем, з якими в 

нинішніх реаліях стикається Україна, одним з пріоритетних завдань виступає 

зменшення безробіття, забезпечення можливості кожній працездатній людині 

отримати підходящу роботу. Ключовим аспектом у досягненні даної мети є 

збалансована державна політика в сфері працевлаштування населення, 

створення максимально сприятливого середовища для реалізації 

громадянами свого невід’ємного права на працю. Центральне місце в даному 

процесі посідає комплексний правовий інститут працевлаштування. 

Варто відзначити, що праця в тій чи іншій формі супроводжувала 

життєдіяльність людини протягом всієї історії людства. Відповідно повністю 

погоджуємося з думкою Є.М. Бабасова про те, що вона є основною та 

природною умовою існування людського життя, фундаментальним 

соціальним фактором, який визначає усі аспекти функціонування суспільства 

на усіх історичних етапах його розвитку [1, с. 44]. Праця є особливим 

ресурсом, який лежить в основі суспільного розвитку, формує соціальні 

прошарки суспільства, норми та порядок їх взаємодії між собою та 

навколишнім світом [2, c. 6]. Отож, за своєю суттю – це певна вольова 

діяльність, що відповідає особистим чи суспільним потребам, в ході якої 

створюються матеріальні та духовні цінності. Саме процес залучення 

населення до даної вольової діяльності і розкривається через призму 

юридичної категорії працевлаштування. 
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В юридичній літературі існують різні підходи до розуміння даного 

правничого терміна. Зокрема О.І. Процевський, трактує працевлаштування в 

якості діяльності уповноважених суб’єктів, спрямованої на забезпечення 

реалізації окремими громадянами права на працю та вибір конкретного 

підприємства для укладення трудового договору і застосування власних 

професійних здібностей [3, c. 46]. На думку В.Н. Скобелкіна, досліджувана 

категорія включає діяльність державних (а в деяких випадках і громадських) 

органів щодо забезпечення роботою, а також пов’язані з цією діяльністю 

відносини, що складають зміст цієї форми реалізації права на працю [4,                      

с. 71]. 

Деякі вчені розглядають працевлаштування як систему організаційно-

правових заходів, що: виконують завдання допомоги громадянам в 

одержанні роботи і забезпечення підприємств кадрами [5, c. 64]; вживаються 

компетентними державними органами та громадськими організаціями з 

метою сприяння населенню у пошуку, направленні та влаштуванні на роботу, 

яка відповідає їх фаху та кваліфікації, або в направленні на професійне 

навчання безпосередньо на виробництві [6, c. 467]; здійснюються 

державними, громадським, а також посередницькими органами по пошуку і 

наданню трудящим роботи відповідно до їх здібностей або професійної 

підготовки [7, с. 14]; здійснюються державними органами та громадськими 

організаціями у формі забезпечення роботою або у формі сприяння в 

підшукуванні і влаштуванні на роботу, допомогою яких може скористатися 

будь-який громадянин [8, c. 17]; спрямовуються на сприяння певним 

категоріям громадян як в одержанні роботи з наявної у них професії або 

спеціальності, так і в набутті певної професії чи спеціальності [9, с. 94]. 

Серед останніх спеціалізованих наукових досліджень, які існують в 

юридичній науці, заслуговують на увагу визначення працевлаштування, 

надані В.В. Безусим та Р.І. Шабановим. Зокрема перший з них у зміст даного 

поняття вкладає діяльність державних органів, органів місцевого 

самоврядування, громадських організацій та інших посередницьких органів, 
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спрямовану на підшукування роботи особам, що її шукають, а також 

діяльність останніх щодо самостійного пошуку собі місця роботи [10, c. 14]. 

Натомість другий з них дає ще об’ємніше визначення, запропонувавши 

сприймати поняття «працевлаштування» як один із способів сприяння 

досягненню повної, продуктивної і вільно обраної зайнятості за допомогою 

надання уповноваженими органами допомоги громадянам у пошуку роботи, 

а роботодавцям – у підборі необхідних працівників з урахуванням інтересів 

громадян, роботодавців і держави, що є одночасно гарантією реалізації права 

громадян на працю та інших прав у сфері зайнятості та праці [11, c. 12]. 

Проведений нами аналіз ряду наукових дефініцій терміна 

«працевлаштування», засвідчив той факт, що більшість вчених трактують 

його як систему організаційно-правових заходів, що здійснюються третіми 

по відношенню до громадянина особами з метою отримання конкретним 

індивідом робочого місця. Лише в окремих дослідженням присутня 

пропозиція включати в систему працевлаштування також власну ініціативу 

населення по пошуку підходящої для них роботи. Враховуючи, що логічним 

та бажаним результатом працевлаштування є отримання роботи, не виглядає 

принциповим спосіб її отримання – завдяки власним пошукам чи за сприяння 

посередницьких структур, у тому числі Державної служби зайнятості. За 

таких обставин приєднуємося до тієї когорти вчених, які включають у 

систему працевлаштування всі можливі способи реалізації особою права на 

працю, самозайнятість, а не лише за сприяння (за направленням) третіх осіб. 

Доцільно зазначити, що деякі науковці негативно відносяться до такого 

розширеного тлумачення поняття працевлаштування. Зокрема в працях 

К.П. Уржинського вказується на потребу диференціації понять «поступити на 

роботу» та «працевлаштування». Перше є родовим явищем стосовно другого, 

оскільки поступити на підприємство можна самостійно або в порядку 

працевлаштування, тобто при сприянні спеціальної установи. Самостійно 

влаштовуючись на роботу, громадянин звертається безпосередньо до 

роботодавця, не використовуючи можливості посередницьких структур 
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(служби зайнятості). Тому в даній ситуації відносини з працевлаштування не 

виникають [12, c. 4]. 

Своєрідним компромісним рішенням даної проблеми є присутня в 

науковій літературі пропозиція розгляду поняття «працевлаштування» в 

широкому та вузькому значенні. К.М. Гусов та В.М. Толкунова в широкому 

сенсі трактують дану категорію як будь-який спосіб влаштування на роботу, 

в тому числі самостійний та за допомогою служби зайнятості, а також 

переведення працівника, що вивільняється, з його згоди на іншу роботу на 

тому же підприємстві. Щодо вузького тлумачення, то в такому випадку мова 

йде про діяльність компетентних державних органів, спрямовану на надання 

громадянам професійної підготовки (перепідготовки), допомоги в 

підшукуванні підходящої роботи і влаштуванні на неї [13, с. 159-160]. 

Розгляд працевлаштування в широкому та вузькому значенні є цікавим 

варіантом праворозуміння, водночас ми не бачимо в ньому особливого сенсу. 

Адже це лише призведе до плутанини в науковій термінології, до того ж 

може спричинити невиправдане розширення або, навпаки, звуження 

досліджуваної категорії. 

Так, наприклад, свого часу О.М. Кузнєцов у структуру 

працевлаштування включав також процес відновлення працездатності та 

протезування інвалідів [14, c. 6]. Інший правознавець, О.С. Пашков, в 

широкому значенні під працевлаштуванням розумів всі можливі форми 

трудової діяльності, які не суперечать діючому законодавству, включаючи 

самостійне забезпечення громадянами себе роботою, в тому числі 

індивідуально-трудову діяльність, підприємництво, фермерство тощо [15,              

с. 24]. Як бачимо, в обох приведених прикладах фактично має місце 

включення у відносини працевлаштування невластивих йому речей, підміна 

базових понять. У першому випадку йдеться про відновлення працездатності 

(лікування, протезування). У другому – відносини працевлаштування не 

припиняються після укладення трудового договору, а навпаки включають всі 

форми трудової діяльності, що робить категорію «працевлаштування» 
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співзвучною з категорією «зайнятість». Зазначена некоректність наукових 

формулювань спричиняє труднощі в процесі розуміння правової природи, 

змісту працевлаштування, не дозволяє виокремити його головні та 

другорядні ознаки, з’ясувати специфіку, особливості, сутність даного 

правового явища.  

Варто відзначити, що діюче законодавство не дає однозначної відповіді 

стосовного офіційної переваги, пріоритету трактування поняття 

«працевлаштування» в широкому чи вузькому значенні. У Кодексі законів 

про працю відповідне визначення відсутнє. Новий Закон України «Про 

зайнятість населення» від 05 липня 2012 року термін «працевлаштування» 

тлумачить як комплекс правових, економічних та організаційних заходів, 

спрямованих на забезпечення реалізації права особи на працю [16]. 

Відсутність у тексті нормативного акта згадки про суб’єктів реалізації даного 

комплексу заходів не дозволяє чітко з’ясувати позицію законодавця – 

охоплює чи не охоплює це поняття самостійний пошук роботи безробітним.  

Спроба подолати подібну неврегульованість була здійснена в проекті 

Трудового кодексу України (№ 2902 від 22 квітня 2013 року, відкликаний 27 

листопада 2014 року). Передбачалося, що фізична особа здійснює право на 

працевлаштування шляхом самостійного пошуку роботи або за 

посередництвом органів державної служби зайнятості чи суб’єктів 

підприємницької діяльності, що мають право надавати послуги з 

посередництва у працевлаштуванні (стаття 29) [17]. Як бачимо, суб’єкти 

законодавчої ініціативи досить чітко зафіксували включення до змісту 

працевлаштування як самостійного, так і за допомогою посередництва 

пошуку роботи. На жаль, в оновленій редакції проекту Трудового кодексу 

(проект № 1658 від 27 грудня 2014 року, прийнятий у першому читанні 

05.11.2015) дана стаття відсутня. Лише в розрізі права роботодавця на добір 

працівників передбачено положення про, що він вправі приймати на роботу 

осіб, які безпосередньо звертаються до нього або за сприянням служби 

зайнятості чи комерційних посередників, що надають послуги з 
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працевлаштування (стаття 26 Проекту) [18]. Незважаючи на таку нечіткість 

як діючого законодавства, так і проектів спеціалізованих нормативних актів, 

вважаємо, що поняття «працевлаштування» включає як самостійний пошук 

роботи громадянином, так і створення державою сприятливих умов для 

цього. 

На підставі проведеного нами дослідження теоретичних аспектів 

поняття «працевлаштування» вважаємо за потрібне сформулювати наступне 

визначення досліджуваної категорії. Працевлаштування – це комплекс 

правових, економічних, організаційних, навчальних заходів, вжитих 

органами державної влади, власної активності особи, спрямованих на 

створення умов для повної реалізації особою права на працю, в тому числі на 

умовах самозайнятості, забезпечення її участі в не забороненій законом 

діяльності з метою отримання доходу (заробітної плати) у грошовій або 

іншій формі. Дане визначення в найбільшій мірі відображає зміст та 

юридичну природу працевлаштування, тому його доцільно використати при 

внесенні змін до Закону України «Про зайнятість населення» та при 

остаточному прийнятті Трудового кодексу України. Відповідно в нашій 

роботі будемо виходити саме з цих засад, розглядаючи працевлаштування в 

Україні та за кордоном в аспекті як діяльності компетентних державних 

органів, посередницьких структур, так і власної ініціативи особи по 

самостійному пошуку роботи та укладенні трудового договору. 

Ми вже звертали увагу на те, що працевлаштування є комплексним 

юридичним інститутом. Подібна комплексність викликана специфікою 

відносин з працевлаштування, які не обмежуються рамками трудового права. 

Незважаючи на це, юридична наука традиційно відносить дані відносини до 

предмета трудового права. Так, ще в 20-х роках ХХ століття вченими-

правознавцями відзначалася потреба включання до предмета трудового права 

відносин щодо «регулювання ринку праці», організації громадських робіт, 

направлення безробітних на підприємства, фабрики, заводи [19, c. 9], [20,               

с. 11]. Подібне бачення присутнє і в працях представників сучасної 
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юридичної науки. Наприклад, колектив авторів під керівництвом 

П.Д. Пилипенка акцентує увагу на тому, що до предмета трудового права 

входять також деякі інші відносини, які виникають на підставі інших 

юридичних фактів і основною особливістю яких є те, що вони повністю 

залежать від існування трудових відносин. Вони виконують ніби допоміжну 

роль, забезпечуючи належне функціонування трудових відносин. Поза 

трудовими відносинами такі допоміжні відносини просто не існують, їх 

прийнято називати відносинами, тісно пов’язаними з трудовими [21, c. 17]. 

Дійсно, система організації праці включає не тільки відносини, в які 

вступають громадяни для реалізації свого права на працю, а й також 

передуючі їм відносини, пов’язані з пошуком та вибором сфери діяльності та 

роботодавця. 

У літературі часом ототожнюють відносини працевлаштування та 

зайнятості, що є юридично некоректним. Насправді зайнятість є сукупністю 

відносин з приводу участі населення в трудовій діяльності, виражає міру 

його включення в працю, ступінь задоволення суспільних потреб у 

працівниках та особистих потреб, в оплачуваних робочих місцях та в 

отриманні прибутку [22, с. 71]. Також зайнятість може розглядатися як 

діяльність (процес) і як відносини, що виникають з приводу участі різних 

груп населення, окремих осіб в її спільному здійсненні [23, с. 21]. На думку 

законодавця, зайнятість являє собою не заборонену чинними нормативно-

правовими актами діяльність осіб, пов’язану із задоволенням їх особистих та 

суспільних потреб з метою одержання доходу (заробітної плати) у грошовій 

або іншій формі, а також діяльність членів однієї сім’ї, які здійснюють 

господарську діяльність або працюють у суб’єктів господарювання, 

заснованих на їх власності, у тому числі безоплатно [16]. Отож тлумачення 

поняття зайнятості як у працях науковців, так і в положеннях законів 

відображає відносини, пов’язані з фактичним здійсненням трудової 

діяльності чи самозайнятістю громадян. Натомість працевлаштування 
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передує цьому, є організаційним та практичним підґрунтям, передумовою 

зайнятості. 

Як зазначає М.В. Озимко, зайнятість є діяльністю громадян, що 

пов’язана із задоволенням особистих і суспільних потреб, яка приносить їм 

дохід у грошовій чи іншій формі. Тоді як працевлаштування – це набір 

досягнень, а саме, навичок, розуміння та особистих якостей, що надають 

робітнику більшу ймовірність отримати роботу й бути успішним в обраній 

ним професії [24, c. 40]. По суті працевлаштування входить в систему 

зайнятості, є одним з її структурних елементів. Відповідно повністю 

погоджуємося з Є.Б. Хохловим, який виділяє три основних групи відносин у 

сфері зайнятості: відносини, які виникають у зв’язку із встановленням умов 

функціонування ринку праці і щодо регулювання цього ринку; відносини, які 

виникають у зв’язку із забезпеченням зайнятості працівників, тобто 

відносини по працевлаштуванню; юрисдикційні відносини у сфері зайнятості 

[25, с. 139-143]. 

Аналізуючи пропозиції науковців щодо трактування поняття 

«працевлаштування» у вузькому та широкому сенсі, ми звертали увагу на 

можливість виникнення потенційної плутанини в науковій теорії. 

Відображається подібна неузгодженість і на співвідношенні зайнятості та 

працевлаштування. Так Р.І. Шабанов, С.Ю. Головіна, заперечуючи 

тотожність категорій «працевлаштування» та «забезпечення зайнятості», 

наполягають на тому, що остання має більш широкий зміст, включає окрім 

працевлаштування також професійну орієнтацію, професійну підготовку, 

перепідготовку, підвищення кваліфікації, організацію оплачуваних 

громадських робіт [26, с. 89; 27, с. 84]. Однак, на нашу думку, всі зазначені 

вище елементи входять і до структури працевлаштування, отож не має 

підстав говорити про диференціацію цих понять. 

З економічної точки зору, працевлаштування є тією ланкою реалізації 

державної політики зайнятості, яка дозволяє працездатній особі переходити 

із стану потенційно можливої участі у трудовій діяльності до реального 
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поєднання працівника із засобами виробництва, долучення до створення 

сукупного суспільного продукту. З позицій соціальної захищеності має місце 

реалізована праця людини, внаслідок чого її трудова діяльність матеріально 

винагороджується і створюються можливості задоволення її потреб на 

суспільно прийнятному рівні [28, с. 9]. Працевлаштування є комплексним 

процесом, який включає в себе ряд взаємопов’язаних процедур (пошук 

роботи, посередництво у пошуку роботи, інформаційна підтримка 

безробітних, укладення трудового договору, професійна орієнтація та 

навчання, підтримка підприємницької ініціативи тощо), кінцевою метою 

яких є отримання громадянином можливості виконувати оплачувану роботу 

чи розпочати власну справу. 

Правовідносини із працевлаштування виникають на підставі 

юридичних фактів (одностороннього волевиявлення або двостороннього 

акта) і реалізуються за допомогою вольових дій учасників, як правило, 

майбутніх суб’єктів трудових правовідносин [26, с. 90]. Специфіка 

правовідносин працевлаштування полягає в тому, що вони є чинником 

реалізації права на працю та інших форм зайнятості громадян, засобом 

виникнення трудових відносин. Припиняючись укладенням трудового 

договору, вони розраховані, як правило, на нетривале функціонування, адже 

не можна ж безкінечно шукати роботу. По суті відносини з 

працевлаштування супроводжують вступ у трудові відносини, допомагають 

та прискорюють виникнення останніх. 

Традиційно в трудовому праві правовідносини з працевлаштування 

розглядаються як організаційна єдність груп взаємопов’язаних 

правовідносин: 1) між органом, що забезпечує формування та реалізацію 

державної політики у сфері працевлаштування, та громадянином, який 

потребує сприяння у пошуку роботи; 2) між органом, що забезпечує 

формування та реалізацію державної політики у сфері працевлаштування, та 

роботодавцем; 3) між громадянином, що прагне отримати робоче місце, та 
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роботодавцем, до якого особа звертається в процесі самостійного пошуку 

роботи чи за направленням служби зайнятості. 

Враховуючи активний  розвиток комерційного сегменту в сприянні 

пошуку роботи у ринкових умовах, можна виділити також четверту групу 

правовідносин – між посередницькими комерційними організаціями, що 

займаються добором персоналу для роботодавців, громадянами та самими 

роботодавцями. Розглянемо перелічені нами складові елементи 

правовідносин з працевлаштування більш детально. 

Взаємовідносини між органом державної влади, що здійснює правове 

регулювання політики працевлаштування (територіальний підрозділ 

Державної служби зайнятості), та громадянином виникають на підставі 

юридичного факту – звернення особи із заявою про надання статусу 

безробітного та допомогу у працевлаштуванні. Зміст цих відносин 

становлять право та обов’язки сторін, передбачені Законом України «Про 

зайнятість населення», а також Порядком реєстрації, перереєстрації 

безробітних та ведення обліку осіб, що шукають роботу. Зокрема реєстрація 

безробітних, які звертаються за сприянням у працевлаштуванні, проводиться 

центром зайнятості незалежно від зареєстрованого їх місця проживання чи 

перебування. Під час проведення реєстрації державний службовець заповнює 

в Єдиній інформаційно-аналітичній системі державної служби зайнятості 

персональну картку, в якій зазначаються особисті дані безробітного, 

відомості про останнє місце роботи або вид діяльності, підстава для 

припинення трудових відносин відповідно до запису в трудовій книжці або 

іншого виду діяльності, що підтверджено документально. Статус 

безробітного надається працездатним особам з першого дня реєстрації на 

підставі заяви за формою у разі відсутності підходящої роботи. У будь-якому 

випадку рішення про надання статусу безробітного чи відмову у цьому 

приймається не пізніше ніж протягом семи календарних днів з дня подання 

такої заяви [29]. При відсутності підходящої роботи можливе направлення на 
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професійне навчання та перепідготовку, а також залучення до громадських 

робіт. 

Варто відзначити, що результатом сприяння територіального органу 

Державної служби зайнятості у працевлаштуванні може бути виникнення не 

трудових, а цивільних відносин, наприклад, у випадку укладення цивільно-

правового договору (договору підряду на виконання певних робіт). Натомість 

професійна підготовка, підвищення кваліфікації опосередковано реалізують 

право особи на освіту, що відноситься до предмета адміністративного права. 

Аналізуючи положення Закону України «Про зайнятість населення», 

П.Д. Пилипенко та Н.Б. Болотіна прийшли до висновку, що відносини між 

органом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у 

сфері працевлаштування, та роботодавцем регулюються нормами 

адміністративного законодавства, оскільки Державна служба зайнятості 

щодо роботодавця наділена владними повноваженнями [30, с. 329]. Дійсно, 

державний орган видає дозвіл на працевлаштування іноземців та осіб без 

громадянства, вимагає інформацію про попит на робочу силу (вакансії), 

заплановане масове вивільнення працівників у зв’язку із змінами в 

організації виробництва і праці, в тому числі ліквідацією, реорганізацією чи 

перепрофілюванням підприємства, передає інформацію компетентним 

органам про факти порушення роботодавцями законодавства про зайнятість 

(недотримання квот працевлаштування громадян, що недостатньо 

конкурентоспроможні на ринку праці, застосування праці нерезидента без 

дозволу, неподання визначеного переліку інформації тощо) та застосовує до 

них фінансові санкції. 

Хоча відносини між органом з працевлаштування та роботодавцем в 

значній мірі характеризуються підпорядкуванням, все ж тут присутні також 

диспозитивні приписи, які входять в систему трудового права. Зокрема 

направлення громадян на роботу до конкретного роботодавця здійснюється 

за попередньо оформленими останнім заявками на потребу в тих чи інших 

фахівцях. Дане направлення має рекомендаційний характер, тому 



23 

 

  

роботодавець самостійно приймає рішення про доцільність надання 

вакантної посади певному кандидату. Отже, взаємовідносини сторін мають 

характер рівноправної співпраці. У той же час не варто забувати, що 

необґрунтована відмова у працевлаштуванні окремих категорій осіб, 

направлених в рахунок квоти, може бути підставою притягнення 

роботодавця до майнової відповідальності, якщо за підсумками року ця квота 

не виконана. Отож, у даному випадку на зміну рівноправності знову 

вступають в силу принципи підпорядкування та виконання вимог. 

Відносини між громадянином, що прагне отримати робоче місце, та 

роботодавцем безпосередньо передують виникненню трудових 

правовідносин, мають на меті укладення трудового договору, виникають 

внаслідок звернення до роботодавця особи в процесі самостійного пошуку 

роботи чи за направленням служби зайнятості. Як зазначає С.О. Глинська, 

направлення органу працевлаштування можна розглядати і як волевиявлення 

особи на укладення трудового договору. У ньому вказується за якою 

професією, спеціальністю і кваліфікацією направляється особа для 

працевлаштування. Таким чином, направлення на працевлаштування 

визначає об’єм прав і обов’язків, які становлять зміст відносин по 

працевлаштуванню [30, c. 332]. Якщо робота, на яку направляється особа, її 

не влаштовує, зобов’язань щодо укладення трудового договору не має, вона 

може вільно відмовитися від його укладення. Так само і роботодавець вправі 

відмовити кандидату, якщо, наприклад, його ділові якості чи стан здоров’я 

унеможливлюють повноцінне виконання роботи, заявленої до служби 

зайнятості. Поряд з цим, така відмова повинна мати причини, адже у 

взаєминах з роботодавцем потенційні працівники користуються гарантіями 

трудового законодавства, зокрема неприпустимістю необґрунтованої відмови 

у прийомі на роботу. 

Стосовно відносин між комерційним посередником, роботодавцем та 

кандидатом на робоче місце, то вони по суті мають тристоронній характер, 

адже часто посередники виражають інтереси обох сторін, одночасно 
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організовуючи процес підбору персоналу за замовленням роботодавця та 

пошук підходящої роботи за побажанням громадянина. Правовим підґрунтям 

відносин між посередником та роботодавцем (фізичною особою-кандидатом) 

є цивільний договір, отож вони підпадають під дію цивільного 

законодавства. При цьому відносини між особою та роботодавцем, які 

організовані за сприяння організації, що надає послуги з працевлаштування 

населення, входять до предмета трудового права.  

Проведена нами класифікація дозволяє виділити суб’єктний склад 

правовідносин працевлаштування. Взагалі в юридичній науці під суб’єктом 

правовідносин розуміють індивідуально визначений суб’єкт права, який 

реалізував свою правосуб’єктність у частині реалізації конкретних прав і 

свобод у конкретних правовідносинах [31, с. 35]. Отож, у контексті 

працевлаштування суб’єктний склад характеризується тим, хто 

працевлаштовує, кого працевлаштовують та куди працевлаштовують. 

Відповідно, сторонами відносин працевлаштування є роботодавець, 

безробітний (особа, що бажає отримати те чи інше робоче місце), Державна 

служба зайнятості та приватні агентства з працевлаштування.  

Стаття 21 КЗпП України в якості роботодавця визначає власника 

підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи фізичну 

особу [32]. Проект нового Трудового кодексу (стаття 23) додатково 

передбачає, що юридична особа може бути роботодавцем незалежно від 

організаційно-правової форми, форми власності, галузевої належності, 

підпорядкування та інших ознак; фізична особа – лише за умови наявності 

повної цивільної дієздатності. Повноваження юридичної особи як 

роботодавця реалізуються її органами та посадовими особами відповідно до 

законодавства, установчих документів особи та нормативних актів. У разі 

здійснення роботодавцем окремих повноважень стосовно певних працівників 

загальними зборами, установчими документами або нормативними актами 

роботодавця, що приймаються загальними зборами, визначається постійно 

діючий орган чи посадова особа, які вирішують невідкладні питання, 
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пов’язані з реалізацією працівником своїх прав та виконанням ним обов’язків 

[18].  

Згідно зі статтею 3 Трудового кодексу Канади, роботодавець – це 

особа, що використовує працю одного та більше працівників, у тому числі за 

договором підряду (якщо його умови визначені таким чином, що можуть 

бути предметом колективних переговорів). Законом про трудові стандарти 

провінції Онтаріо передбачено трактування роботодавця в якості особи, що 

здійснює контроль або управління працівниками, несе пряму або непряму 

відповідальність за зайнятість працівника та яка знаходиться в трудових 

відносинах хоч би з одними працівником [33, c. 286-287]. Отож, 

роботодавцями виступають підприємства, установи, організації всіх форм 

власності та підпорядкування, в тому числі органи державної влади та 

місцевого самоврядування в особі їх уповноважених представників (як 

правило, керівників підприємства), а також фізичні особи, що в процесі 

комерційної діяльності використовують найману працю. 

Законом США про справедливі трудові стандарти 1938 р. працівник 

визначається як особа, що вступила в трудові відносини з роботодавцем, за 

винятком осіб, які добровільно надають послуги будь-якому урядовому 

агентству або агентству штату, а також осіб, які винятково в гуманітарних 

цілях надають послуги приватним некомерційним організаціям, що є 

продовольчими складами, та отримують в якості винагороди продукти 

харчування. У своїй монографії, присвяченій вітчизняному та зарубіжному 

досвіду регулювання трудових відносин, С.В. Венедіктов наводить також 

визначення працівника, яке міститься в федеральному законі Об’єднаних 

Арабських Еміратів: «Працівник – це особа, яка здійснює трудову діяльність 

на службі або під керівництвом роботодавця, навіть у разі відсутності 

прямого з ним контакту, та отримує за це заробітну плату» [33, c. 278, 326]. В 

будь-якому випадку, незалежно він конкретного визначення, а так само його 

наявності чи відсутності в законодавстві, визначальними чинниками, що 
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впливають на статус працівника, є категорії трудової дієздатності та 

працездатного віку. 

Відповідно до статті 188 КЗпП України, загальний вік початку трудової 

діяльності встановлений на рівні шістнадцяти років. Проте в деяких випадках 

цей віковий ценз може бути знижений. Так, за згодою одного із батьків або 

особи, що його замінює, можуть, як виняток, прийматись на роботу 

громадяни, які досягли п’ятнадцяти років. Також за згодою одного із батьків 

у вільний від навчання час допускається прийняття на роботу учнів 

загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних і середніх спеціальних 

навчальних закладів для виконання легкої роботи, що не завдає шкоди 

здоров’ю і не порушує процесу навчання, по досягненні ними 

чотирнадцятирічного віку [32]. Якщо вік початку трудової діяльності 

(відповідно і правовідносин працевлаштування) чітко визначено – 

шістнадцять років, то з приводу граничного віку є певні питання. 

Очевидно, що право на працю як одна з основних конституційних 

свобод не може обмежуватися досягненням певного віку. В той же час, в 

контексті можливості особи розраховувати на сприяння держави в 

працевлаштуванні використовується поняття «працездатний вік». 

Законодавство особами працездатного віку визначає громадян віком від 16 

років, які не досягли встановленого статтею 26 Закону України «Про 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» пенсійного віку. За 

таких обставин доходимо висновку, що граничний вік особи, що припиняє її 

правосуб’єктність як учасника відносин працевлаштування, є 

диференційованим залежно від форми працевлаштування. Якщо воно 

здійснюється за сприяння служби зайнятості, пов’язане обліком особи в 

якості безробітного, то загальна межа граничного віку становить 60 років. 

Якщо ж особа здійснює самостійний пошук роботи, чи планує розпочати 

власну справу, то в такому випадку граничного рівня не існує. 

Ми вже зазначали, що загальний вік виникнення трудової 

правосуб’єктності становить шістнадцять (в деяких випадках – 
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чотирнадцять) років. Водночас окремі сфери діяльності (творчість, 

мистецтво) передбачають потребу залучення працівників молодшого віку. 

Дана ситуація вирішується розробниками проекту нового Трудового кодексу 

таким чином, що знімається нижня межа права на працю для окремих сфер 

діяльності. Пункт 5 статті 20 Проекту передбачає, що в організаціях 

кінематографії, театральних, концертно-видовищних та інших творчих 

організаціях дозволяється за письмовою згодою одного з батьків або особи, 

яка їх замінює, приймати на роботу осіб, які не досягли чотирнадцятирічного 

віку, для участі в концертах, виставах, інших заходах, а також у створенні 

кінофільмів або інших творів мистецтва, якщо це не завдає шкоди їхньому 

здоров’ю, моральному розвиткові і процесу навчання [18]. Поряд з цим 

ставиться обов’язкова вимога наявності дозволу служби у справах дітей за 

умови погодження умов праці та її оплати з цією службою. 

Державна служба зайнятості та приватні агентства з працевлаштування, 

виступаючи суб’єктами відносин працевлаштування, є своєрідними 

посередниками, які на платній чи безоплатній основі ставлять за мету 

сприяти отриманню особою бажаної для неї роботи. Державна служба 

зайнятості та її регіональні територіальні підрозділи формувалися в Україні 

на базі пунктів працевлаштування, перепідготовки й профорієнтації 

населення [34, с. 297]. В наш час їх основними завданнями є реалізація 

державної політики у сфері працевлаштування, сприяння громадянам у 

підборі підходящої роботи та організації підприємницької діяльності, 

надання роботодавцям послуг з добору працівників, участь в організації 

проведення громадських та інших робіт тимчасового характеру, організація 

підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації безробітних з 

урахуванням поточної та перспективної потреб ринку праці, проведення 

професійної орієнтації населення, додаткове сприяння у працевлаштуванні 

окремих категорій громадян, які неконкурентоспроможні на ринку праці 

тощо. 
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Як зазначає В.С. Васильченко, сучасною тенденцією працевлаштування 

є розширення повноважень відповідних державних органів. Наприклад, у 

порівнянні з радянським законодавством Державна служба зайнятості бере 

участь у розробці загальнодержавної, територіальної та місцевої програми 

зайнятості, контролі за дотриманням господарюючими суб’єктами, що 

використовують найману працю, чинного законодавства в галузі 

працевлаштування тощо [35, с. 45]. Подібні заходи допомагають 

раціоналізувати процес працевлаштування, підвищити продуктивність 

використання трудових ресурсів, посилити рівень правового захисту 

населення на ринку праці України. 

Послуги у сфері працевлаштування громадян надають і комерційні 

організації на договірних засадах. Хоча в нашій державі діє принцип свободи 

підприємництва, соціально значущий характер їхньої діяльності зумовлює 

покладення на них ряду специфічних зобов’язань. Зокрема суб’єкти 

господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні, 

зобов’язані: 1) надавати громадянам повну та достовірну інформацію про 

попит роботодавця на робочу силу (вакансії), його вимоги щодо кваліфікації, 

досвіду роботи, про умови, характер та оплату праці; 2) співпрацювати з 

відповідним територіальним органом Державної служби зайнятості, 

підприємствами, профспілками, організаціями роботодавців та їх 

об’єднаннями; 3) забезпечувати захист інформації, що надійшла від громадян 

(роботодавців), які звертаються з метою працевлаштування (пошуку 

персоналу) [16]. Агентствам з працевлаштування забороняється свідомо 

здійснювати набір, працевлаштування або наймання працівників для робіт, 

пов’язаних з неприйнятними небезпеками і ризиками, перешкоджати 

найманню залученого працівника безпосередньо роботодавцем, накладати 

санкції на нього у раді обрання для роботи іншого роботодавця, надавати 

працівників у розпорядження роботодавця для заміни його персоналу, що 

бере участь у страйку тощо. 
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Отож, комерційні організації, які займаються посередництвом у сфері 

працевлаштування, виконують такі позитивні функції на ринку праці як 

підвищення ефективності суспільного виробництва, економія часу 

роботодавцям на пошук необхідної робочої сили; сприяння введенню 

трудових правовідносин у правове поле; вирішення соціальних проблем 

(безробіття, низький життєвий рівень) [6, с. 177]. Незважаючи на вказані 

позитивні моменти, слід визнати і такий негативний аспект їх 

функціонування як безвідповідальність, слабкий рівень захисту прав 

громадян, що звернулися з запитом щодо роботи, численні випадки 

шахрайства та введення в оману (особливо при працевлаштуванні за 

кордоном), низький рівень організаційного супроводу процесу 

працевлаштування. 

Логічним завершенням відносин з працевлаштування є початок 

виконання особою оплачуваної роботи. Таким початком може бути 

укладення трудового чи цивільно-правового договору. Не підтримуємо 

думку ряду вчених про те, що правовідносини з працевлаштування 

завершуються також укладенням договору про навчання в рамках 

професійної підготовки чи перенавчання. На нашу думку, навчання – це не 

самоціль, а лише елемент підвищення конкурентоспроможності безробітної 

особи, який сприятиме зростанню шансів на її працевлаштування. Таким 

чином, навіть під час навчання особи відносини працевлаштування тривають, 

закінчаться вони тільки після початку такої діяльності особи, що надасть їй 

можливість одержувати дохід (заробітну плату) у грошовій або іншій формі. 

Проведений нами аналіз змісту правовідносин з питань 

працевлаштування, їх суб’єктного складу засвідчує, що вони здебільшого 

регулюються трудовим правом, водночас також підпадають під дію 

нормативних приписів цивільного, адміністративного, господарського права. 

Така різнобічність регулювання підтверджує комплексний характер 

працевлаштування як інституту права. Взагалі інститут права – це уособлена 

група правових норм, які регулюють однорідні суспільні відносини 
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конкретного виду. Інститут права характеризується тим, що: а) регулює 

певний вид(окрему ділянку, фрагменти, сторону) однорідних суспільних 

відносин; б) є складовою частиною однієї або декількох галузей права; в) є 

логічно замкнутою, виділеною сукупністю норм; г) функціонує автономно, 

відносно самостійно в межах галузі права, тобто регулює суспільні відносини 

незалежно від інших інститутів права [36, c. 250]. Отже, інститут 

працевлаштування органічно поєднує правове регулювання однорідних 

суспільних відносин, пов’язаних з реалізацією особою права на працю та 

зайнятість, є складовою частиною декількох галузей права, правові норми 

яких використовує при конкретному регулюванні тих чи інших 

правовідносин. 

Використання юридичних приписів трудового права здійснюється при 

регулюванні працевлаштування громадян за направленням Державної 

служби зайнятості до конкретного роботодавця, що потребує фахівців певної 

спеціальності та кваліфікації; зверненні особи на підприємство в процесі 

самостійного пошуку роботи; співпраці між службою зайнятості та 

роботодавцем у частині виконання заявок останнього на добір персоналу. 

Професійна підготовка, підвищення кваліфікації опосередковано 

реалізують право особи на освіту, що відноситься до предмета 

адміністративного права. Також підпорядкування та, відповідно, 

адміністративно – публічний характер властивий відносинам між 

роботодавцем, комерційними агентствами з працевлаштування і Державною 

службою зайнятості в контексті наявності у державного органу владно-

розпорядчих функцій, можливості видавати роботодавцю (агентству з 

працевлаштування) обов’язкові до виконання вказівки та приписи. 

Цивільним правом регулюються відносини між службою зайнятості чи 

роботодавцем з однієї сторони та безробітним з іншої щодо його залучення 

до виконання громадських та інших робіт на підставі цивільного договору 

(договору підряду). Правовим підґрунтям відносин між посередником та 

роботодавцем (фізичною особою-кандидатом) є цивільний (господарський) 
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договір, отож вони також підпадають під дію цивільного (господарського) 

законодавства. 

Проведений нами юридичний аналіз поняття та юридичної природи 

працевлаштування як комплексного юридичного інституту 

працевлаштування дозволяє визначити його як систему правових норм різних 

галузей права (трудового, адміністративного, цивільного, господарського), 

які регулюють комплекс правових, економічних та організаційних заходів, 

спрямованих на створення громадянам сприятливих умов для здійснення 

будь-якої форми оплачуваної діяльності. На нашу думку, дане визначення в 

найбільш повній мірі відображає специфіку відносин працевлаштування та 

сукупність правових норм, що регулюють їх функціонування і використання 

зацікавленими особами. 

 

 

1.2 Історико-правові засади становлення та розвитку інституту 

працевлаштування в Україні та за кордоном 

 

Необхідною складовою суспільного розвитку, без якої в принципі був 

би неможливий розвиток людської цивілізації, створення матеріальних та 

духовних цінностей, є праця людей. На різних історичних етапах вона мала 

різні форми та способи здійснення, характеризувалася неоднаковим ступенем 

волевиявлення громадян при виборі (скеруванні на виконання) того чи 

іншого виду трудової діяльності. Трансформувалося гносеологічне 

розуміння, співвідношення права на працю та обов’язку працювати, 

можливості для підприємницької ініціативи населення, роль та місце 

держави в регулюванні процесів праці та зайнятості. Відповідно вивчення 

генезису розвитку інституту працевлаштування в Україні та за кордоном має 

безпосереднє значення для глибшого, ґрунтовнішого розуміння юридичної 

природи, історичних передумов формування даного інституту права, впливу 
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цих процесів на поточний стан правового регулювання категорії 

«працевлаштування». 

Історично першою формою працевлаштування була самозайнятість, яка 

забезпечувала працездатному населенню нормальні умови життя та 

існування. Ставлення до роботи за наймом було неоднозначне. До того ж 

застосування безкоштовної праці рабів призводило до зниження рівня оплати 

праці вільних громадян. Такий стан справ в античні часи слугував приводом 

для протестів, що спонукали державу застосувати заходи, спрямовані на 

зниження безробіття, зокрема завоювання нових територій, будівництво 

військових та громадських об’єктів, розширення кола державних посад тощо. 

Надалі така політика, а також бажання влади показати лояльність до виборців 

(якими були вільні громадяни) призвела до того, що держава була змушена 

утримувати своїх вільних громадян, оскільки останні або взагалі не бажали 

працювати, або не могли конкурувати з великими рабовласницькими 

господарствами [37, с. 8]. 

Робота за наймом, за винятком державної, дипломатичної та військової 

служби, досить часто асоціювалася з втратою особистої свободи. Вступ у 

служіння сприймався в якості зречення від вільного стану, відповідно сама 

думка про можливість поєднання найму робочої сили та збереження 

особистої свободи працівника приживалася дуже складно. Дійсно, в період 

існування Київської Русі все вільне населення працювало тільки на своїх 

землях, розвивало ремісництво, торгівлю, промисли залежно від свого 

соціального статусу. Невільне населення працювало на свого феодала, який 

забезпечував його житлом і харчами, навіть виплачував якусь платню [38,            

c. 235]. 

Одна з найвизначніших правових пам’яток княжого часу – Руська 

Правда, передбачала, що найм у служіння лише тоді не призводив до втрати 

особистої свободи (набуття статусу холопа), коли про це прямо було 

зазначено в договорі найму. Отож, документом було передбачено два види 

холопства: повне та кабальне. У першому випадку статус набувався 
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пожиттєво, виходу з нього не існувало. Стосовно другого випадку, то при 

працевлаштуванні особа наперед отримувала певну суму коштів (своєрідний 

«аванс» за невиконану ще роботу) та добровільно набувала статусу 

кабального холопа. Якщо в шестимісячний термін кошти були відпрацьовані, 

статус скасовувався, особі поверталася повна свобода. В протилежному 

випадку стан залежності тривав до смерті господаря [39]. 

Інший правовий акт,  Псковська Судна грамота за 1397 рік, почав 

розрізняти наймання зі збереженням повної свободи особи та наймання з 

обмеженням цього стану. Особливістю наймання в останньому випадку було 

отримання «покрути» – плати грошима чи натурою, своєрідної компенсації, 

«ціни» часткової втрати свободи [40, с. 47-48]. Як бачимо, відносини 

працевлаштування в Київській Русі в цей час характеризувалися власним 

пошуком роботи вільними людьми. У деяких випадках умови найму 

передбачали повну чи часткову втрату свободи, у результаті чого особа на 

деякий час втрачала подальшу можливість реалізувати своє право на працю у 

іншого господаря. Роль держави зводилася до спроб врегулювати відносини 

найму з позиції пріоритетності інтересів наймача (князя, феодала, 

землевласника); посередництву в пошуку та отриманні роботи належної 

уваги не приділялося.  

Свобода праці та вільне працевлаштування не надто співвідносилися з 

феодальним устроєм Середньовіччя. Звідси, правове регулювання цих 

відносин спрямовувалося на подальше обмеження права вибору громадянами 

роботодавця, запровадження статусу «васальності» та «кріпацтва». Так, у                

ХV – XVII століттях відбувається остаточне закріплення селян за великими 

землевласниками. Судебником 1497 року, пам’яткою давньоруського 

феодального права ХV століття, прийнятим в епоху правління Івана ІІІ, 

передбачалося, що селянин, розплатившись по податкових та оброчних 

зобов’язаннях, міг покинути маєток поміщика лише за тиждень до осіннього 

Юрієвого дня (26 листопада за старим стилем) та тиждень після нього. В інші 

періоди календарного року подібні переходи, зміна поміщика, а, відповідно, і 
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роботодавця не допускалися [41]. У подальшому навіть дана опція все більше 

обмежувалася та ігнорувалася, аж до повного її скасування та остаточного 

запровадження кріпацтва Соборним Укладенням 1649 року [42]. Також 

даним правовим актом скасовувалося повне холопство, залишилося лише 

кабальне. При цьому умови повернення «кабали» були гіршими в порівнянні 

з тією ж таки Руською Правдою – термін скорочувався з шести до трьох 

місяців. Таким чином, давши в позику працівникові гроші чи майно, які він 

не здатний був повернути протягом трьох місяців, господар після закінчення 

даного строку отримував у розпорядження трудовий ресурс особи до її 

власної смерті. Враховуючи той факт, що саме господар уповноважений був 

визначати, чи відпрацював працівник виданий йому аванс, чи ні, активно 

практикувалося зловживання цією опціє, що суттєво обмежувало трудові 

права селян [43, с. 4]. Також окрема 20 глава «Суд о холопах» Соборного 

Укладення 1649 року передбачала різні випадки повернення кабали та 

припинення холопства; закріплювала потребу обов’язкової наявності при 

подальшому працевлаштуванні «відпускних» – спеціальних документів, 

підтверджуючих законність припинення трудових відносин з попереднім 

господарем. 

Враховуючи подібну специфіку відносин сторін договору, видатний 

вчений свого часу Л.С. Таль цілком слушно зауважував на виникненні 

відносин влади та підпорядкування. Як в західних країнах, так і в Російській 

імперії з супроводжуючого договору вступу працівника у сферу домашньої 

автономії господаря виникали відносини, які в першу чергу регулювалися 

особистим розсудом господаря, а не угодою сторін [44]. Відповідно, в даному 

випадку реалізація права на працю призводить до виникнення не трудових, а 

цивільно-правових відносин з суттєвим домінування, переважанням інтересів 

господаря.  

Ефективне здійснення державою правового регулювання процесів 

працевлаштування неможливе без системи обліку безробітних. Так, в Англії 

в 1563 році був прийнятий закон, відповідно до якого всі нужденні 
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поділялися на три категорії: 1) «достойні бідняки», до яких належали 

інваліди, вдови і сироти; 2) «достойні безробітні» – особи, які могли і хотіли 

працювати, але не могли працевлаштуватися; 3) «недостойні бідняки» - 

особи, які не працювали через відразу до праці [45, с. 254]. Стосовно другої 

категорії осіб, державна політика певний час була нейтральною, тобто такі 

громадяни не каралися, але й не отримувалися допомоги по безробіттю. З 

часом держава почала запроваджувати опосередковані форми 

працевлаштування цієї групи населення. 

Так, вже з 1576 року англійська королівська влада зобов’язала кожне 

місто забезпечувати «достойних безробітних» сировиною, а потім 

скуповувати у них вироблену продукцію. Іншою формою посередництва 

держави в пошуку роботи було направлення безробітних в спеціально 

засновані робітничі будинки, в яких останні виконували визначену роботу та 

отримували за це харчування і невелику матеріальну допомогу. 

Зародження трудового посередництва наука відносить до часів 

Середньовіччя, коли на майданах великих міст і невеликих селищ стихійно 

збиралися на своєрідні «ярмарки» ті, хто шукав роботу, і ті, кому були 

потрібні наймані працівники. Тут вони знайомилися, обговорювали умови 

найму, розміри оплати праці, інші питання співробітництва [46]. Зіткнувшись 

з проблемою масового безробіття, Франція в XVII столітті акцент зробила на 

заснуванні спеціальних посередницьких структур, на яких покладалися 

функції обліку та організації працевлаштування безробітних, зокрема, 

створивши в 1639 році першу біржу праці. Її робота була досить 

специфічною, вона, по суті, функціонувала у формі великого майданчика, на 

якому збиралися безробітні та очікували потенційних роботодавців, що 

могли б запропонувати їм якусь роботу. Також певний час існували 

національні майстерні – організації, що мали забезпечити роботою всіх 

охочих. Зареєстрованим членам цих майстерень потрібно було виходити на 

роботу не менше двох разів на тиждень; оплата була рівною для всіх і 

становила 2 франки за день, якщо особа працювала, та 1,5 франка, якщо не 
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працювала [47, с. 82]. По суті інститут національних майстерень був 

своєрідним різновидом оплачуваних державою громадських робіт. За два 

місяці свого існування на дані заклади державою було витрачено 15 

мільйонів франків. Враховуючи обмежені можливості бюджету та не 

вирішення принципових проблем працевлаштування, через деякий час 

французька влада відмовилася від фінансування таких установ. 

Національно-визвольні рухи, численні революції XVII – XVIIІ століття 

в європейських країнах призвели до того, що більшість населення стали 

формально вільними людьми. Наприклад, Конституція Франції 1848 року 

поряд з речовими правами закріплювала також право на працю, що нарівні з 

іншими свободами охоронялося законом. У кодексі Наполеона поряд з 

іншими цивільними правочинами передбачалися нормативні підстави 

використання договору особистого найму – louagedeservices. В якості одного 

з інститутів загального права (common law) визначався даний договір в 

країнах англосаксонської правової системи. В першій половині 19 століття в 

Німеччині за активної участі різних ремісничих цехів були створені 

організації зі сприяння працівникам в пошуку роботи, найефективніше вони 

діяли щодо працевлаштування хатньої прислуги (кухарі, садівники, 

доглядальниці, конюхи тощо). 

На відміну від Європи, в Російській імперії у XVIIІ  –  першій половині 

ХІХ століття продовжувало існувати кріпацтво з усіма його негативними 

наслідками для можливості людини реалізувати своє право на працю. В цей 

час зароджується ремісничо-промислове виробництво, виникають перші 

мануфактури, які, як правило, обслуговувалися працею кріпаків. Купецькі 

мануфактури починають використовувати працю вільних людей, водночас 

ринок праці був настільки вузький, що роботодавці були в найбільшій мірі 

зацікавлені в сталості трудового колективу, закріпленні за підприємством 

найнятих працівників. За указом 1721 року купцям дозволялося купувати для 

мануфактур кріпаків, після чого вони ставали своєрідною «невід’ємною 

частиною» майнового комплексу, тобто не могли продаватися окремо від 
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підприємства. В подальшому подібна тенденція продовжується, указом від 

1721 року частина найнятого персоналу була остаточно закріплена за 

фабриками та заводами. З часом до трудового посередництва долучаються 

профспілки, наприклад, за їх участі в 1864 році починає функціонувати 

Лейпцизьке посередницьке бюро. 

Розвиток товарно-грошових відносин, подальше нарощення країною 

промислового потенціалу зумовили розвиток ринку вільнонайманої праці, 

перші спроби нормативного регулювання цих процесів. Одним з перших 

кроків впорядкування трудових відносин варто вважати прийняте 24 травня 

1835 року «Положення про відносини між господарями фабричних закладів 

та робітничими людьми, які поступають до них в найм». Звичайно, в умовах 

панування феодально-кріпосницької системи воно поширювалося на досить 

обмежене коло осіб («лиц податного состояния, получивших от начальства 

или своего владельца узаконенный паспорт или установленный билет») [48, 

c. 96-97], проте все ж таки давало надію на подальше реформування відносин 

найманої праці. Параграфи 2, 4, 8, 9 Положення 1835 року передбачали 

заборону працівнику залишати фабрику раніше обумовленого договором 

строку, також визнавалися неправомірними вимоги особи, яка надала дозвіл 

на працевлаштування в іншому місці, щодо повернення робітника раніше 

строку, зазначеного в такому дозволі. Після закінчення строку 

звільнювальної посвідки (паспорта) роботодавець міг виступити своєрідним 

посередником у подальшому працевлаштуванні на тому ж самому 

підприємстві, йому надавалося право від імені працівників та без їх 

присутності займатися оформленням посвідок на новий строк [49]. 

Скасування кріпосного права зумовило появу значної кількості вільних 

людей, водночас відсутність у них у власності землі та, відповідно, засобів 

для існування зумовили їх активну міграцію в промислові райони з метою 

подальшого працевлаштування. Відбувається подальше формування 

фабрично-заводського законодавства, зокрема 03 червня 1886 року був 

прийнятий Закон «По проекту Правил про нагляд за закладами фабричної 
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промисловості, про взаємні відносини фабрикантів та працівників і про 

збільшення посадовців фабричної інспекції». Даним нормативним актом 

необхідною умовою реалізації права на працю визначено наявність посвідки 

на проживання, яку роботодавець зобов’язаний вимагати для пред’явлення 

при влаштуванні на роботу. Працевлаштування одружених жінок та 

неповнолітніх, що мали окремі посвідки на проживання, здійснювалося без 

згоди їх опікунів, батьків чи чоловіків. За аналогією з Положенням 1835 

року, після закінчення строку дії дозвільного документа за згоди сторін 

роботодавець (керуючий фабрикою чи заводом) мав право самостійно 

звертатися до відповідної установи щодо надіслання працівникові посвідки 

на новий строк [50]. 

Проведений нами аналіз історичних аспектів розвитку категорії 

працевлаштування з часів античності та до кінця ХІХ століття засвідчив, що 

найпоширенішою формою реалізації права на працю в цей період були 

самозайнятість (землеробство, ремісництво, торгівля) та самостійний пошук 

роботи вільними людьми. Державне сприяння в цьому процесі мало 

специфічний характер, в основному воно зводилося до забезпечення 

економіки робочою силою (нормативні акти, що закріплюють інститут 

рабства, закріпачення селян, прикріплення працівників до конкретних 

мануфактур тощо). Такий стан справ засвідчує фактичну відсутність 

інституту працевлаштування в звичному для нас вигляді в цей період. 

Інтереси робітників, зокрема свобода вибору виду та місця діяльності, досить 

часто ігнорувалися. Частково це пояснювалося тим, що договір особистого 

найму сприймався як цивільно-правовий правочин, за яким одна особа за 

винагороду набуває права користуватися послугами іншої особи. Сторонам 

надавалося повне право визначати його умови, державне втручання було 

мінімальним. Зародки сучасного трудового права, що з’явилися наприкінці  

ХІХ століття, стосувалися питань охорони праці, робочого часу, режиму 

роботи. Стосовно процесу працевлаштування, зокрема посилення 
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посередницької ролі держави в отриманні громадянами роботи, то він почав 

здійснюватися активніше значно пізніше.  

На початку ХХ століття в суспільстві почало формуватися розуміння 

того факту, що на подальше працевлаштування особи досить вагомий вплив 

має правильний професійний вибір. У 1903 році у м. Страсбург (Франція) 

з’явилася перша профорієнтаційна лабораторія, а згодом Ф. Парсонс у 1908 

році в м. Бостон (США) відкрив власне бюро професійної консультації. Його 

особливістю було те, що воно не направляло підлітків на роботу, а лише 

давало поради щодо вибору професії. Практична діяльність цього бюро 

сприяла становленню професійної орієнтації та формуванню таких її 

напрямів як професіографія, психодіагностика та профконсультування. 

Досвід діяльності подібних бюро став швидко поширюватися в США, Іспанії, 

Фінляндії, Швейцарії, Чехословаччині та інших країнах [51]. 

Також з початком ХХ століття державами світу починається нарешті 

приділятися гідна увага власній посередницькій ролі при пошуку 

громадянами роботи. У Великобританії, починаючи з 1911 року, 

запроваджується видання спеціального циркуляра, що регулював роботу 

бірж праці. З’являються біржі праці і на теренах Російської імперії, зокрема в 

1908 році – в Петербурзі, в 1913 році – в Москві. У жовтні 1915 року в Києві 

за ініціативи Військового-промислового комітету та Комітету                     

Південно-Західного фронту Всеросійського земського союзу відкривається 

перше в Україні бюро праці. Його призначення полягало, в першу чергу, в 

забезпеченні підприємств новими працівниками замість мобілізованих на 

фронт, а також пошуку роботи для громадян з числа військовополонених та 

біженців. У серпня 1917 року Київська міська дума вирішила взяти установу 

на своє утримання, відповідно було засновано справжню біржу праці. 

Лютнева революція 1917 року зумовила згортання військового 

виробництва, страйки робітників та їх конфлікти з роботодавцями, закриття 

останніми власних підприємств, що призвело до виникнення в країні 

масового безробіття. Сприяти подоланню цього негативного явища мав 
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слугувати закон Тимчасового уряду про біржі праці, що передбачав їх 

створення в містах з чисельністю мешканців не менше 50 тисяч. До завдань 

бірж входила реєстрація пропозиції та попиту робочої сили, надання 

посередницьких послуг по найму, статистичні спостереження за місцевим 

ринком праці тощо. Біржі мали створюватися на паритетних засадах, 

включати як представників робітників, так і роботодавців. Передбачалося 

створення 400 установ, послуги надавалися безкоштовно. Цікаво, що Уряд 

виходив з принципу нейтральності бірж праці – підприємства, на яких тривав 

страйк чи локаут, не могли користуватися їх послугами [52, с. 72]. 

В 1918 році існувала Київська крайова біржа праці, що об’єднувала 21 

територіальний підрозділ. Контроль за діяльністю бірж здійснював 

Генеральний секретаріат праці УНР. Варто відзначити, що Уряд молодої 

Української держави боротьбу з безробіттям вважав пріоритетним завданням, 

зокрема тільки в травні 1918 року Київською бірже праці було зареєстровано 

22 тисячі безробітних, з них більше третини згодом отримали роботу. Трохи 

пізніше Центральна Рада ухвалила статут про громадські роботи, які також 

розглядалися в якості інструмента зайнятості населення. В законах «Про 

тимчасовий державний устрій України», «Про гетьманську владу» 

проголошувався принцип свободи праці: «Кожен український козак і 

громадянин має право вільно обирати місце проживання і роботу..» [53,                     

с. 87-90]. На жаль, подібні прогресивні положення не змогли бути реалізовані 

через встановлення радянської диктатури на українських землях. 

У 1919-1920 роках, з остаточним встановлення радянської влади в 

Україні, на її мешканців починають поширюватися відповідне правове поле. 

Почало застосуватися прийняте ще в січні 1918 року Радою народних 

комісарів (РНК) положення про біржі праці, які створювалися в містах з 

населенням не менше ніж 20 тисяч чоловік (за деяких обставин можливе їх 

заснування і в менших містечках). Функціонування приватних бірж праці 

заборонялося, наймання робітників та службовців здійснювалося виключно 

через державні біржі праці [54]. Таким чином, посередництво держави у 
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працевлаштуванні стало носити не допоміжний, а визначальний, єдино 

можливий варіант наймання персоналу.  

Монополізуючи ринок праці, держава переформатувала право на 

працю в зобов’язання працювати. Декретом РНК від 03 вересня 1918 року 

«Про заборону безробітним відмовлятися від роботи» встановлювалося 

правило, за яким кожна особа зобов’язана була працювати за спеціальністю. 

Зареєстровані безробітні не мали права відмовлятися від пропонованої їм 

тимчасової роботи (збирання врожаю, ремонт доріг тощо) під загрозою 

втрати на певний період матеріальної допомоги, втрати черги на біржі, що 

змушувало б їх реєструватися знову як осіб, які звернулися вперше. Іншою 

складовою політики «воєнного комунізму», яка в той час проводилася в 

державі, стало запровадження загальної трудової повинності. Декретом РНК 

від 29 січня 1920 року встановлювалося, що здійснюється залучення 

населення до одноразового чи періодичного виконання (незалежно від 

постійної роботи та роду занять) до різних видів трудової повинності: 

паливної, сільськогосподарської, будівельної, дорожньої, боротьби з 

наслідками суспільних бід тощо. Дозволявся перерозподіл трудових ресурсів, 

перекидання їх з однієї галузі економіки чи місцевості в іншу. На всіх рівнях 

створювалися комітети загальної трудової повинності, на які покладалося 

загальне керівництво її проведенням, формуванням та здійсненням 

загальнодержавних та місцевих мобілізацій [55]. Якщо в перші роки 

повинність стосувалася виключно «буржуазних елементів» (заможних та 

багатих громадян), то згодом була поширена на все населення країни. Винні 

у її порушенні особи, що не хотіли «працевлаштовуватися» за вказівкою 

держави, могли бури звинувачені в трудовому дезертирстві та постати перед 

судом. Як бачимо, на відміну від попередніх століть, коли держава не брала 

активної посередницької участі в працевлаштуванні громадян, в перші роки 

радянської диктатури все кардинально змінилося. Вільні відносини найму 

робочої сили були заборонені; громадяни, як і в період ранніх та середніх 

віків, фактично ставали об’єктами, а не суб’єктами трудових правовідносин. 
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Вони сприймалися виключно в якості робочої сили, щодо якої лише 

центральна та місцева влада мала компетенцію приймати рішення щодо 

порядку та способів використання. Отож, маємо гіпертрофовану 

посередницьку участь держави у працевлаштуванні, за якої не визнавалося 

право особи на волевиявлення при реалізації права на працю. 

Подібні новації в правовому регулюванні трудових відносин не змогли 

покращити стан справ в економіці та народному господарстві, отож, після 

кількох років експериментів держава відмовляється від застосування 

«воєнного комунізму» та трудових мобілізацій. В рамках нової економічної 

політики різко змінюється роль держави в процесі працевлаштування, влада 

поступово відмовляється від імперативної моделі управління та 

розпорядження трудовими ресурсами, відновлюються договірні засади при 

наймі на роботу. Працевлаштування і в подальшому здійснювалося 

винятково через біржі праці, в той же час людина могла відмовитися від 

запропонованої роботи без застосування примусу чи санкцій. 

Відновлюється приватна власність, з’являються інші елементи 

ринкових відносин. Декретом РНК УСРР від 19 квітня 1921 року «Про 

полегшений перехід робітників і службовців з одного підприємства на інше» 

надавалася змога персоналу підприємства змінити роботодавця не тільки з 

мотивів економічної доцільності чи трудової необхідності, а також з власних 

побажань та інтересів [56]. Отже, до відносин працевлаштування 

повертається диспозитивність, яка надає ряд правомочностей не тільки 

адміністрації підприємства, а й самому робітнику. 

У постанові ВУЦВК від 26 липня 1922 року «Про основні приватні 

майнові права, що визнаються УСРР, охороняються її законами та 

захищаються судами УСРР» дієздатним громадянам надавалося право 

створювати промислові та торговельні підприємства (приватні та 

кооперативні), займатися дозволеними законом професіями та промислами, 

визначалися інші аспекти приватногосподарської діяльності [57]. Прийняття 

зазначеного нормативного акта підтверджує факт визнання державою такої 
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форми працевлаштування як самозайнятість, відповідно створюються 

правові підстави для розвитку підприємницької ініціативи. 

У 1922 році в Радянській Україні прийнятий перший кодифікований 

документ у сфері трудового права, положення якого визначали алгоритм 

взаємодії «безробітний – біржа праці», «роботодавець – біржа праці», при 

цьому пряме працевлаштування працівника (відповідно відносини 

«працівник – роботодавець») до укладення трудового договору не 

допускалося. Положення кодексу передбачали, що особи, які шукають 

роботу, реєструється в місцевому органі Народного комісаріату праці в 

якості безробітного та очікують інформацію від державної установи щодо 

подальших дій. Підприємства, відчуваючи потребу у робочій силі, 

відправляють відповідні заявки; за наявності персоналу потрібної 

кваліфікації, він направляється на роботу. В подальшому підприємство 

повідомляє біржу праці про факт прийому чи про відмову від надання 

робочого місця (відмову працівника укласти трудовий договір). Отже, біржі 

праці замість обліку та розподілу за командно-адміністративним принципом 

перейшли до обліку та посередництва при працевлаштуванні (найманні 

безробітних за умови добровільної згоди останніх на пропоновану роботу). 

Варто відзначити, що відміна трудової повинності була неповною, в 

деяких випадках вона все таки допускалася. Водночас очевидним прогресом 

виглядає нормативне закріплення виключних підстав її проведення та 

категорій осіб, що звільняються від неї [58]. Зокрема трудова повинність 

застосовувалася у виняткових випадках для боротьби зі стихійними лихами 

та при недостачі робочої сили для виконання важливих державних завдань. 

Вона не поширювалася на неповнолітніх, чоловіків, старших 45 років, жінок, 

старших 40 років, та деякі інші категорії населення. 

За часів нової економічної політики державне посередництво у 

працевлаштуванні, окрім безпосереднього направлення на підприємство, 

виражалося також в організації громадських робіт та трудових колективів 

безробітних. У березні 1922 року Наркомат внутрішніх справ УСРР розіслав 
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губернським відділам комунального господарства циркуляр стосовно 

організації громадських робіт, у якому зазначалося: «Зростаюче безробіття та 

рух робітників з губерній, що голодують, викликають необхідність 

організації найближчим часом на місцях загальнокорисних робіт для 

залучення безробітних. На цих роботах треба використовувати мінімальну 

кількість матеріалів та технічних пристосувань з широким застосуванням 

некваліфікованої праці» [59, с. 201]. Отже, громадські роботи, як правило, не 

вимагали від персоналу якої-небудь кваліфікації, адже були в першу чергу 

спрямовані на благоустрій територій. Натомість колективи безробітних 

створювалися з врахуванням кваліфікаційних характеристик осіб, мали більш 

високий попит, виступали більш ефективною формою організації тимчасової 

зайнятості. 

Біржі праці, як і більшість радянських органів, працювали на 

статистику, формально відносилися до виконання своєї основної функції – 

сприяння в пошуку роботи. В рамках державної боротьби з «нетрудовим 

елементами» вони періодично проводили чистки власних каталогів, 

перереєстрацію безробітних, що мали на меті зняття з обліку ряду 

професійних груп, паралельно з цим показавши зниження офіційного рівня 

безробіття. Формальність в роботі проявлялася також в тому, що головне 

значення при направленні до роботодавця мала черговість, тривалість обліку 

безробітного, а не його кваліфікація, як того вимагала заявка підприємства. 

Тому не варто дивуватися спробам роботодавців ігнорувати біржі праці та 

самостійно підшуковувати персонал, хоча це було й незаконно та каралося 

штрафом. 

У зв’язку з оголошенням центральною радянською владою в 1930 році 

цілковитого подолання безробіття Наркомат праці СРСР направив на місця 

розпорядження «Про реорганізацію роботи органів праці у галузі надання 

трудової допомоги безробітним». Відтепер біржі праці перетворювалися на 

учбові центри, організації з підготовки та забезпечення економіки 

робітничими кадрами [60, с. 11]. З часом, коли підприємствам нарешті 
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офіційно дозволили самостійно займатися наймом персоналу, біржі праці 

припинили своє існування. 

Проведений нами аналіз відносин працевлаштування за часів 

здійснення нової економічної політики в УСРР засвідчив утворення ринку 

праці, фактичне формування інституту працевлаштування, хоча й у дещо 

обмеженій формі. Створювалися умови для самозайнятості громадян, праця 

стала елементом ринкового господарства, водночас прямий пошук 

безробітними роботодавців та підприємствами робітників не допускався. Це 

мало здійснюватися виключно через державні біржі праці, які отримали 

монопольне становище в якості посередників у процесі найму робочої сили. 

В 30-х роках ХХ століття відбувається демонтаж трудового 

законодавства часів НЕПу, його подальше пристосування до потреб 

командно-адміністративної економіки. В той час в країні активно 

проводиться індустріалізація, пов’язана з будівництвом та введенням в 

експлуатація великої кількості промислових об’єктів, часто на 

малонаселених територіях. За таких обставин державне регулювання 

інституту працевлаштування зводилося до того, щоб передбачити нормативні 

підстави відновлення трудових мобілізацій та можливості перекидання 

робочої сили з одної галузі економіки (регіону) в інші. Так, положеннями 

постанови НКП СРСР від 24 лютого 1930 року було передбачено 

перекидання на найважливіші в державі будівництва інженерів та техніків-

будівельників, при цьому допускалося в тому числі примусове переміщення 

виробничих кадрів з одного підприємства на інше незалежно від місця їх 

розташування. Набував поширення такий вид працевлаштування як 

організований найм робітників; особливо активно він використовувався на 

селі, адже за відсутності паспортів фактично інших форм отримання 

громадянами роботами поза межами колгоспів не існувало. У 1931 році 

найперше в значних масштабах оргнабір був проведений для шахт Донбасу: з 

областей України та Росії зобов’язали направити в регіон по 20 тисяч осіб, а з 

Білорусії – 9 тисяч осіб [61, c. 79]. 
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        1936 року була прийнята Конституція СРСР, в якій праця була 

оголошена одночасно і правом, і обов’язком всього працездатного населення 

радянської держави. Якщо положення Основного Закону щодо права на 

працю мали в основному декларативний характер, то щодо обов’язку 

працювати реально діяли, до того ж були об’єктом постійного контролю та 

моніторингу з боку різних державних органів. Указом Президії Верховної 

Ради СРСР від 26 червня 1940 року заборонялися самовільне залишення 

підприємства чи установи, самостійний перехід працівників від одного 

роботодавця до іншого. Подібні дії допускалися винятково з дозволу 

керівника підприємства, порушення процедури спричиняло кримінальну 

відповідальність, включаючи позбавлення волі. Також до судової 

відповідальності притягувалися директори організацій та установ, що 

прийняли на роботу особу, яка самовільно залишила своє попереднє місце 

роботи [62]. 

Враховуючи потребу держави в кваліфікованих кадрах, а також 

продовжуючи лінію обмеження волевиявлення населення при виборі місця 

роботи, в жовтні 1940 року Президія Верховної Ради СРСР прийняла указ 

про створення та порядок функціонування трудових резервів. Документом 

передбачалася щорічна підготовка в ремісничих та залізничних училищах, 

школах фабрично-заводського навчання від 800 тисяч до 1 мільйона фахівців 

з подальших їх зарахуванням до трудових резервів. Цікавим є механізм 

подальшого працевлаштування випускників, які після закінчення навчання 

вважалися мобілізованими. Встановлювалася заборона їх використання 

місцевими наркоматами чи окремими підприємствами, вони знаходилися в 

безпосередньому розпорядженні РНК СРСР, за розпорядженням якої 

зобов’язані були відпрацювати 4 роки підряд на державних підприємствах. 

Протягом цього часу їм також надавалася відстрочка від призову на 

військову службу [63]. Отже, працевлаштування перетворюється в складову 

державної політики управління та розпорядження трудовим ресурсами, по 
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суті реалізація права на працю в частині вибору роботодавця (а часто – і 

професії) переходить від робітника до самої держави. 

У часи Другої світової війни всі зусилля та ресурси СРСР, у тому числі 

трудовий потенціал, мали зосереджуватися на боротьбі з зовнішнім 

агресором. Враховуючи специфіку «державного посередництва» в 

працевлаштуванні у довоєнний період, зокрема досвід трудових повинностей 

та мобілізацій, зазначимо, що в часи військового протистояння вона лише 

дещо видозмінилася в частині оголошення персоналу військових підприємств 

мобілізованими на період війни та закріплення їх за тими заводами, де вони 

працювали, а також ротації робітників, відправлених на фронт, з іншими 

вільними трудовими ресурсами. Зокрема, спільною постановою РНК СРСР та 

ЦК ВКП (б) від 13 квітня 1942 року в цілях забезпечення радгоспів та 

колгоспів необхідними кадрами для проведення сільськогосподарських робіт 

була передбачена мобілізація працездатного населення, в першу чергу тієї 

його частини, що не була задіяна в роботі на виробництві та транспорті. З 

середини 1945 року Комітет з обліку та розподілу робочої сили перейшов від 

мобілізації трудового ресурсу до організованого добровільного набору. 

Однак і надалі методи здійснення оргнабору не відрізнялися від трудових 

мобілізацій періоду війни. Особи, які намагалися розірвати договір або 

самовільно залишали робочі місця, притягувались до відповідальності у 

вигляді виправно-трудових робіт, а при повторному порушенні відбували 

кримінальне покарання [64]. 

У роки Другої світової війни значна частина українських земель 

знаходилася під нацистською окупаційною владою, яка ставила за мету в 

тому числі вивезти на роботу в Німеччину значну кількість місцевого 

населення. У перші періоди окупації, завдяки добре проведеній агітаційно- 

пропагандистській роботі, значна частина населення добровільно виїздила на 

роботу за кордон. Тобто, можна стверджувати, що окупаційна влада тут 

виступала посередником у працевлаштуванні, допомагаючи реалізувати 
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громадянам право на працю. В подальшому, через нестачу робочої сили, 

почали застосовуватися також методи примусу. 

Видається наказ про обов’язкову трудову повинність на окупаційних 

територіях. Їй підлягали чоловіки віком від 15 до 65 років та жінки від 15 до 

45 років, які були змушені зареєструватися на найближчій біржі праці [65]. 

Як зазначає П.В. Рекотов, окупаційна влада втілювала трудову повинність та 

забезпечувала роботу бірж праць методами далекими від засад добровільного 

найму: проводилася примусова реєстрація, використання робочої сили під 

загрозою штрафів, ув’язнень, тілесних покарань чи взагалі фізичного 

знищення людини [66, c. 101]. Генеральний уповноважений з використання 

робочої сили Ф. Заукель весною 1942 року планував «експортувати» робочої 

сили близько 500 тисяч осіб; через рік ці плани були вже подвоєні [67, с. 32]. 

Застосування примусових заходів при вербуванні на роботу, неможливість 

відмовитися від подібних «пропозицій» повертають відносини 

працевлаштування 1941-1944 років на окупованих Німеччиною територіях до 

Середньовіччя та часів античності, коли підневільні люди сприймалися як 

«instrumentum vocale» – знаряддя, що говорить, без права власного 

волевиявлення щодо роду чи місця діяльності. 

Найбільш парадоксальним є те, що політика фашизму в галузі трудових 

відносин багато в чому збігалася з політикою радянської влади в 30-40-х 

роках у даній сфері. Єдине, що радянська влада, нехтуючи трудовими 

правами громадян, часто завуальовувала це пропагандистською та 

ідеологічною складовою. Відповідно, цілком логічно в 2015 році Законом 

України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного 

(нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди 

їхньої символіки» [68] обидва злочинні режимі були засуджені та поставлені 

в один ряд. Адже при нехтування правами людей, в тому числі на працю, не 

має значення, робиться це відкрито, чи приховано, та які виправдання 

власним протиправним діям наводить влада. 
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Можна констатувати, що в 20 – 50-х роках ХХ ст. у світі активно 

триває пошук оптимальної форми участі держави в правовому регулюванні 

інституту працевлаштування. Причому в більшості країн, на відміну від 

СРСР, на перше місце виходять все-таки інтереси індивіда, а не потреба 

державного механізму. Наприклад, в 30-х роках в США, у період Великої 

депресії, не маючи можливості створювати постійні робочі місця, уряд 

активно використовує практику громадських робіт: окрім зайнятості 

паралельно забезпечується також одночасна побудова (підтримання 

належного рівня) соціальної інфраструктури. Причому, на відміну від 

радянської держави, висока ефективність громадських робіт пов’язана з тим, 

що вони були добре організовані та профінансовані. Також при їх проведенні 

враховувалася спеціальність робітників, тобто громадські роботи включали і 

висококваліфіковану працю.  

У 1946 р. в США був прийнятий Закон «Про зайнятість», згідно з яким 

серед пріоритетів політики федерального уряду значиться координація та 

направлення всіх своїх планів, функцій і ресурсів на те, щоб створювати і 

підтримувати умови забезпечення зайнятості, включаючи самозайнятість для 

тих, хто здатний працювати, бажає працювати та шукає роботу, і 

забезпечувати максимальну зайнятість, в тому числі за сприяння бірж праці 

[69]. У ряді інших країн світу приймаються спеціальні закони, що регулюють 

державне посередництво при працевлаштуванні. Причому таке 

посередництво, як правило, носить факультативний характер для працівника 

та роботодавця, тобто підприємець не зобов’язаний повідомляти про існуючі 

вакансії, робітник може відхилити пропозицію, надану біржою праці, а 

роботодавець вправі приймати чи не приймати робітника за направленням 

біржі. Одним з винятків є Італія, де Законом «Про заходи працевлаштування 

та допомоги безробітним» від 29 квітня 1949 року був заборонений прийом 

на роботу в обхід державних бірж праці [70, с. 57]. У більшості інших 

ситуацій держава не втручається в свободу сторін укладати трудові договори 

на свій вибір та розсуд. Подібне невтручання, з одного боку, знижує їх 
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використання зацікавленими особами та, відповідно, ефективність 

функціонування, з іншого – допускає розвиток приватного посередництва 

при пошуку роботи, що набуває все більшої популярності у працівників та 

роботодавців. 

Варто відзначити, що демократичні зміни в частині права на працю та 

його форм з 50-х років ХХ століття намітилися і в радянській державі. 

Скасовуються найбільш жорсткі заходи, які забезпечували залучення до 

праці, відміняється мобілізація молоді в ремісничі училища та фабрики 

заводського навчання, скасовується кримінальна відповідальність за 

самовільне залишення підприємства. У відносинах працевлаштування 

зростає значення «громадського заклику» – своєрідної форми організованого 

набору на роботу. Держава починає розуміти все більшу користь насамперед 

заохочень, а не примусу в ефективності власних посередницьких функцій 

при працевлаштуванні, в тому числі усунення нерівномірності розміщення 

трудових ресурсів по регіонах країни. Зокрема особам, що погоджувалися 

працювати згідно громадського заклику, виплачувалися різноманітні 

компенсації, надавалися соціально-трудові гарантії та пільги. 

У 60-70 роках ХХ ст. правове регулювання інституту 

працевлаштування в СРСР продовжувало розвиватися в напрямку 

вдосконалення трудового законодавства, посилення гарантій права на працю 

для окремих категорій громадян, введення та поширення системи 

бронювання робочих місць, детальнішої регламентації правового статусу 

органів, що здійснюють працевлаштування. У прийнятій 1977 року 

Конституції СРСР не тільки декларувалося право на працю, а й серед 

способів його забезпечення окремо зазначалося працевлаштування. 

Новий етап в історії становлення державної політики забезпечення 

продуктивної зайнятості відкрила спільна постанова Ради Міністрів СРСР та 

ВЦРПС «Про забезпечення ефективної зайнятості, вдосконалення системи 

працевлаштування і посилення соціальних гарантій для трудящих» від 22 

грудня 1987 року. Одним з важливих напрямків використання праці 
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оголошувалося вивільнення робочої сили з підприємств та її залучення до 

кооперативів, а також сприяння підприємницькій ініціативі та індивідуальній 

трудовій зайнятості [71]. Отже, держава почала відновлювати кооперативну 

самоорганізацію населення, а також вперше дозволила громадянам 

здійснювати індивідуальну трудову діяльність. 

Початок радянської перебудови спричинив значне вивільнення робочої 

сили. Її подальше працевлаштування стало пріоритетним напрямком 

соціальної політики. В даному контексті варто згадати прийняття владою 

Положення про порядок вивільнення, працевлаштування робітників та 

службовців і надання їм пільг та компенсацій. Нормативним актом право на 

працю вивільнюваним працівникам гарантується: 1) наданням іншої роботи 

на тому ж самому підприємстві; 2) наданням роботи в іншій організації за 

колишньою професією та спеціалізацією, за відсутності подібної роботи – 

іншої зайнятості з врахуванням індивідуальних побажань та суспільних 

потреб; 3)наданням можливості навчання новим професіям (спеціальностям) 

з подальшим працевлаштуванням [72]. В рамках реалізації завдань зі 

створення загальнодержавної системи працевлаштування 21 квітня 1988 року 

приймається постанова «Про організацію роботи центрів із 

працевлаштування, перенавчання і профорієнтації населення». Даним 

нормативним актом затверджено Типове положення про міський центр із 

працевлаштування, перенавчання і профорієнтації населення. 

15 січня 1991 року були прийняті Основи законодавства СРСР та 

союзних республік про зайнятість населення, якими визначені правові, 

економічні та організаційні основи зайнятості населення в умовах ринкової 

економіки і рівноправності різних форм власності, а також гарантії з боку 

держави в реалізації права громадян на працю. Прийнятими Основами 

законодавства був започатковано відхід від радянських традицій правового 

регулювання інституту працевлаштування, зокрема юридично закріплені 

свобода вибору роду занять і роботи, право на добровільну незайнятість, 

заборона адміністративного примусу до праці, право громадян на професійну 
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консультацію, підготовку, перепідготовку і одержання інформації, державну 

гарантію безоплатного сприяння у підборі підходящої роботи і 

працевлаштування відповідно до покликання, здібностей, професійної 

підготовки і освіти. Стаття 9 «Право на працевлаштування» закріпила, що 

громадяни мають право на вільний вибір місця роботи шляхом прямого 

звертання на підприємства, в установи, організації, індивідуальні селянські 

(фермерські) господарства і до інших роботодавців або через безплатне 

посередництво Державної служби зайнятості [73]. Як бачимо, Основи 

законодавства про зайнятість заклали сучасні стандарти форм та видів 

працевлаштування, що знайшли своє підтвердження та розвиток у діючому 

законодавстві України. 

Аналіз історико-правових засад становлення та розвитку інституту 

працевлаштування в Україні та за кордоном засвідчив, що даний інститут 

права в звичному для нас розумінні сформувався лише в ХХ столітті. Саме в 

цей період отримують правове регулювання базові форми працевлаштування 

– самостійний пошук громадянами роботи та посередницькі функції в цьому 

процесі держави. В процесі формування постійно змінювалися (зокрема в 

СРСР) юридичний статус бірж праці, ступінь участі держави в 

працевлаштуванні громадян, зокрема обов’язковість (добровільність) такого 

посередництва. На жаль, нерідко держава, забезпечуючи людей роботою, 

виходила, в першу чергу, з потреби забезпечення економіки трудовими 

ресурсами, в результаті чого волевиявлення населення щодо вибору 

роботодавця ігнорувалося. Така практика стала нагадувати ранні та середні 

віки, коли більшість населення були суб’єктами, а не об’єктами відносин 

праці, що в умовах демократичного суспільства, дотримання прав та свобод 

громадян є неприпустимим. 
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1.3 Види і правові форми працевлаштування в Україні та за 

кордоном 

 

Забезпечуючи правове регулювання інституту працевлаштування, 

держава створює широке коло можливостей для самозайнятості громадян, 

здійснює різноманітні правові, економічні та організаційні заходи, 

спрямовані на створення їм сприятливих умов для інших форм оплачуваної 

діяльності. Подібні можливості, заходи є комплексними правовими явищами, 

що знаходять своє відображення у окремих видах і правових формах 

працевлаштування в Україні та за кордоном. Кожен з цих видів та форм 

характеризується власним змістовним наповненням процесу 

працевлаштування, тобто передбачає ту чи іншу сукупність правових норм та 

їх застосування сторонами в процесі реалізації індивідом права на працю. 

З точки зору мовознавства, філософії та загальної теорії права категорії 

«вид» та «форма» мають декілька значень. Так, тлумачний словник 

української мови слово «вид» розглядає в тому числі як: 1) окрему галузь 

роботи, заняття, різновид в ряді предметів, явищ тощо; 2) підрозділ, що 

об’єднує ряд предметів, явищ за спільними ознаками і входить до складу 

загальнішого вищого розділу [74]. Стосовно форми, то вона трактується в 

якості: 1) типу, будови, способу організації чого-небудь; 2) зовнішнього 

вияву якого-небудь явища, пов’язаного з його сутністю, змістом; 3) способу 

існування змісту, його внутрішньої структури, організації і зовнішнього 

виразу; 4) способу здійснення, виявлення будь-якої дії; 5) суворо 

встановленого порядку у будь-якій справі [75, c. 617]. Отже, поняття виду 

включає в себе, як правило, структурну складову, входження деталізованих 

складових до системи більш високого порядку. Форма ж відображає тип, 

спосіб організації, здійснення, функціонування якогось явища. 

Враховуючи ці фактори, а також зважаючи на предмет нашого 

дослідження, вважаємо за потрібне при вивченні працевлаштування 

класифікацію його правових форм здійснювати залежно від способу 
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юридичного оформлення права на працю. За визначальний критерій будемо 

брати факт виникнення трудових відносин, тобто чи пов’язана оплачувана 

(прибуткова) діяльність громадянина з укладенням трудового договору. 

Розглядаючи види працевлаштування, в першу чергу, характеризуватимемо 

механізм, процедуру реалізації права на працю. Тобто мова йтиме про процес 

пошуку роботи (початку власної справи), різні його аспекти та стадії, заходи 

підвищення конкурентоспроможності індивіда на ринку праці незалежно від 

того, який вид оплачуваної діяльності буде його логічним результатом. 

Більшість громадян за кінцеву мету пошуку роботи, а відповідно і 

працевлаштування, ставлять укладення трудового договору. Адже це в 

свідомості сприймається як запорука стабільної та довготривалої оплачуваної 

діяльності. Згідно зі статтею 21 КЗпП України, трудовий договір – це угода 

між працівником і власником підприємства, установи, організації або 

уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник 

зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням 

внутрішньому трудовому розпорядкові, а власник підприємства, установи, 

організації або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов’язується 

виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, 

необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, 

колективним договором і угодою сторін [32]. Передбачається можливість 

реалізації права на працю як на одному, так одночасно і на декількох 

підприємствах. 

В більшості країн СНД національні трудові кодекси передбачають 

визначення поняття трудового договору, що включає вказівку на укладення 

угоди між працівником та роботодавцем (наймачем) і перерахування їх 

основних кореспондуючих обовя’зків [76, c. 209]. У Великобританії у Законі 

«Про трудові права» трудовим договором названо договір про найм чи 

учнівство, явний або передбачуваний, якщо явний – то в усному чи 

письмовому вигляді [77, c. 121-122]. Федеральний закон Об’єднаних 

Арабських Еміратів про регулювання трудових відносин 1980 р. (стаття 1) в 
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якості трудового договору визначає будь-яку угоду, укладену між 

роботодавцем та працівником на визначений або невизначений термін, 

відповідно до якої працівник зобов’язується працювати у роботодавця, під 

його керівництвом та контролем, в обмін на конкретну заробітну плату, яку 

роботодавець зобов’язаний виплачувати [33, c. 326]. Схоже визначення 

міститься і в Законі про трудовий договір Естонії. Додатково передбачається, 

що у разі виконання інивідом для іншої особи роботи, яка передбачає 

виплату якоїсь винагорои, то вважається, що діє трудовий договір [78]. 

Як бачимо, укладення трудового договору супроводжується 

волевиявленням громадянина та суб’єкта господарювання, що використовує 

найману працю. З дати його укладення виникають трудові відносини, 

внаслідок чого сторони набувають статусу відповідно працівника та 

роботодавця. Підприємство (фізична особа, що використовує найману 

працю) за рахунок власних фінансових ресурсів формує фонд заробітної 

плати, з якого виплачується винагорода працівнику та виконання трудових 

функцій. 

Взаємне волевиявлення громадянина та суб’єкта господарювання 

присутнє також і в процесі укладення цивільно-правового договору, хоча 

природа такого волевиявлення є іншою. Якщо трудовий потенціал особи 

здатний задовольнити потребу підприємства у виконанні певної роботи 

(надання послуги), то сторони укладають цивільно-правовий договір, 

набуваючи при цьому статусу замовника та виконавця роботи (послуги). Між 

ними виникають не трудові, а цивільні відносини; на доказ підтвердження 

факту виконаної роботи оформляється та підписується акт виконаних робіт. 

Винагорода виплачується за рахунок власних коштів підприємства, при 

цьому в структурі валових витрат вона обліковується окремо від витрат на 

заробітну плату. 

Забезпечення зайнятості особи може здійснюватися і без виникнення 

трудових відносин. Цивільне законодавство більшості країн світу передбачає 

можливість оплатного виконання роботи фізичною особою за замовленням 
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третьої сторони. Як правило, відносини сторін оформляються договором 

підряду чи надання послуг. Процес укладення трудового чи цивільно-

правового договору полягає в зустрічі сторін, погодженні ними умов 

співпраці та підписанні остаточної версії погодженого документа. 

Гнучкість положень нормативно-правових актів, бажання суб’єкта 

господарювання мінімізувати власні витрати зумовили тісне переплетення 

трудового та цивільно-правового договорів у законодавстві та 

правозастосуванні. Наприклад, правове регулювання трудового договору в 

Італії, Ізраїлі, Франції, Німеччині здійснюється цивільним правом. Так, 

статтею 2094 Цивільного кодексу Італії за трудовим договором працівник за 

винагороду зобов’язується працювати на підприємстві, надаючи свою 

фізичну та розумову працю у розпорядження суб’єкта господарювання, під 

керівництвом останнього та в залежності від нього [79, c. 152]. У Цивільному 

кодексі Франції замість трудового договору вживається термін «договір 

найму на роботу», під яким розуміють договір, згідно з яким одна сторона 

зобов’язується зробити щось для іншої за попередньо встановлену між ними 

плату [80, с. 44]. Така специфіка правового регулювання дає підстави 

західним правникам стверджувати, що трудовий договір – це різновид 

цивільно-правового договору найму послуг; договір приватного права, що 

передбачає можливість поширення на нього загальних принципів і 

конструкції зобов’язального та договірного права [81, c. 756]. Цікавий спосіб 

диференціації цивільного та трудового договору використовує законодавство 

Естонії. Ним передбачено, що положення про трудовий договір не 

застосовуються до договору, згідно з яким зобов’язана виконувати роботу 

особа володіє суттєвим ступенем незалежності при виборі способу, часу та 

місця виконання роботи [78]. Отже, попри теоретичну можливість входження 

трудового договору до системи цивільного права, укладення останнього 

зумовлює виникнення саме трудових відносин, які надають більш високий 

рівень соціальної захищеності громадянам. Виходячи з цієї позиції, можна 

стверджувати, що укладення трудового договору є більш вигідним для 
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індивіда видом працевлаштування, ніж укладення цивільно-правового 

договору. 

На відміну від зазначених вище ситуацій, реалізація права на працю 

може здійснюватися і завдяки односторонньому волевиявленню 

громадянина. Мова йде про розвиток підприємницької ініціативи та 

самозайнятість осіб. Хоча дана форма працевлаштування і характеризується 

одностороннім волевиявленням (заснування товариства, реєстрація індивіда в 

якості фізичної особи-підприємця), на вибір саме цієї опції зайнятості 

суттєво впливає державна політика розвитку підприємництва та підтримання 

бізнесу, зокрема на його ранніх етапах. Враховуючи, що при даній формі 

працевлаштування винагорода особи формується за рахунок комерційного 

прибутку, збитковість проекту позбавляє підприємця грошової винагороди. 

Отож, при започаткуванні власної справи, окрім власне бізнес-плану, до 

уваги береться також наявність в законодавстві стимулів розвитку 

підприємництва, наприклад, допомога по безробіттю в Україні може бути 

виплачена одноразово всією сумою при організації підприємництва. 

Своєрідним орієнтиром для визначення доцільності початку 

підприємницької діяльності може слугувати рейтинг легкості ведення бізнесу 

– Doing Business. Даний рейтинг Світового банку дозволяє визначити якість 

правил регулювання підприємницької діяльності, відповідно спрогнозувати 

можливу рентабельність проекту. Отже, за останніми даними в десятку 

найсприятливіших країн для ведення бізнесу входять Сінгапур, Нова 

Зеландія, Данія, Корея, Гонконг, Великобританія, США, Швеція, Норвегія, 

Фінляндія. Найвище з пострадянських країн знаходиться Естонія (16 місце); 

Україна ж посідає 83 сходинку [82]. Попри невисокі рейтинги нашої 

держави, складну для підприємництва фінансово-економічну ситуацію в 

країні, стримує розвиток самозайнятості значної частини безробітних їх 

пасивність та утриманські настрої, небажання активно шукати роботу, 

змінювати свої професійні навички та матеріальні вимоги в залежності від 

кон’юнктури ринку. Таким чином, перед державою стоїть завдання серйозної 
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роз’яснювальної роботи, надання індивідуальних та колективних 

консультацій з питань організації та провадження підприємницької 

діяльності, диференціації системи отримання допомоги по безробіттю, щоб 

даний вид працевлаштування запрацював на повну силу, став гідною 

альтернативою укладення трудового та цивільно-правового договору. 

Отже, на підставі дослідження працевлаштування через призму 

юридичного оформлення права на працю виділяємо такі правові форми 

працевлаштування: а) укладення трудового договору; б) укладення цивільно-

правового договору; в) започаткування власної справи (самозайнятість). 

Ми вже зазначали, що на відміну від форми, вид працевлаштування 

характеризує механізм реалізації права на працю, тобто процедуру 

здійснення сторонами відносин працевлаштування комплексних заходів по 

пошуку індивідом оплачуваної діяльності; різні його аспекти та стадії, участь 

посередницьких структур в цьому процесі. 

Найпоширенішим видом працевлаштування є самостійний пошук 

роботи безробітним. Він може виражатися в перегляді оголошень в засобах 

масової інформації, Інтернет-ресурсах, розсиланні резюме, використанні 

рекомендацій друзів та знайомих. У даному випадку особа займає активну та 

самодостатню позицію в процесі працевлаштування, діє самостійно, 

сподівається, як правило, лише на власні зусилля та навички комунікацій. 

Досить часто дана форма працевлаштування супроводжується паралельним 

аналізом особою можливостей для започаткування (розвитку) власної справи, 

критичною оцінкою умов ведення бізнесу в країні та перспективності 

(прибутковості) того чи іншого проекту. В контексті бажання отримувати 

стабільний дохід, досвід роботи, прагнення займатися улюбленою справою 

особа зважує недоліки та переваги наявних пропозицій роботодавців, 

реалізації бізнес-ідеї та приймає для себе рішення, який саме вид 

працевлаштування обрати, оферта якого підприємства є найбільш 

прийнятною для цілей та пріоритетів, що стоять перед нею. 
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Процес працевлаштування супроводжується співвідношенням попиту 

та пропозиції робочої сили, тобто наскільки навички, професіоналізм, 

особисті та ділові якості працівника відповідають вимогам конкретного 

робочого місця. Здійснюється це через призму професійного відбору, яку 

правове поле України визначає як систему визначення ступеня придатності 

особи до конкретної професії, спеціальності (робочого місця, посади) 

відповідно до встановлених законодавством нормативних вимог [83]. Ні 

Кодекс законів про працю, ні інші спеціальні акти в сфері трудового права не 

містять чіткого алгоритму відбору, тому питання дотримання прав громадян 

при його проведенні залишається відкритим. Натомість в західних країнах, як 

слушно зазначає І.Я. Кисельов, подібний алгоритм утвердився в формі 

звичаєвого права, воно ніде юридично не фіксується, проте через свою 

поширеність є загальноприйнятим правилом. Вказана процедура включає три 

етапи: 1) представлення кандидатури, первинне ознайомлення з особою за 

документами, збирання інформації про претендента; 2) співбесіда (особиста 

зустріч сторін), вона може проводитися декілька разів різними 

представниками роботодавця; 3) професійні (тестові) випробування [84]. Як 

правило, перший етап відбувається дистанційно, без прямого контакту 

сторін; другий та третій етап мають місце, якщо індивід попередньо 

зацікавив підприємство з точки зору кадрових потреб. 

Іноді законодавство все ж таки закріплює якщо не перелік етапів, то 

хоча б деякі аспекти проведення його окремих частин. Наприклад, стаття 33 

Закону про працю Латвії визначає робоче інтерв’ю як підготовлене 

роботодавцем усне чи письмове опитування для оцінки придатності 

претендента. В ході його проведення категорично забороняється ставити 

питання щодо вагітності, сімейного стану, судимості, релігійних чи 

політичних вподобань, етнічного походження [85]. 

У науковій літературі сформовані наступні правові вимоги до 

перевірки роботодавцем професійної придатності кандидата: а) роботодавець 

має право визначити відповідність особи майбутній роботі шляхом 
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проведення співбесід, опитування, випробовування, аналізу резюме, 

рекомендацій тощо; б) при перевірці забороняється використовувати методи, 

пов’язані з втручанням в особисте та сімейне життя, посяганням на життя та 

здоров’я людини, її честь та гідність; в) медичні огляди працівників на 

предмет відповідності медичним критеріям можуть проводитися лише на 

підставах та в порядку, передбаченим законодавством; г) при збиранні, 

зберіганні, поширення та використанні конфіденційної інформації про особу 

мають дотримуватися вимоги закону в частині охорони інформації, в тому 

числі захисті персональних даних [81, с. 826-827]. 

Не заперечуємо проти такої класифікації, так як вона в значній мірі 

відображає загальні умови процесу працевлаштування, що сформувалися на 

ринку праці. Значно цікавішим та суперечливішим є співвідношення права 

роботодавця на професійний відбір та захист інтересів кандидата від 

необґрунтованої відмови у прийнятті на роботу.  

Аналізуючи закони деяких країн, наукові публікації вчених, інколи 

складається враження, що потенційний роботодавець вже є зобов’язаною 

особою перед шукачем роботи, тобто він має виправдовуватися, чому тій чи 

іншій особі відмовлено в отриманні робочого місця. На нашу думку, це не 

відповідає суті ринкових відносин та свободі договору, яким є трудова угода 

сторін. Як абсолютно правильно зауважує М.Г. Александров, якщо працівник 

має право на вибір місця роботи та роду діяльності, то і підприємству 

належить право вибору кращих претендентів [86, c. 19]. Отже, процес 

працевлаштування та укладення договору між сторонами має 

супроводжуватися взаємною зацікавленістю сторін у співпраці, узгодженістю 

та відповідністю їх критеріїв і вимог одна до одної, саме це є запорукою 

тривалих трудових відносинам, ситуацією, за якої питання наступного 

працевлаштування якомога довше не буде для особи актуальним. 

У силу різних суб’єктивних та об’єктивних причин власних зусиль 

громадянина не завжди виявляється достатньо для того, щоб забезпечити 

власну зайнятість. Відповідно, він може розраховувати на сприяння третіх 



61 

 

  

осіб – роботодавців, служби зайнятості, комерційних суб’єктів 

господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні. 

Допомога роботодавця як вид працевлаштування реалізується через 

можливість працівника бути переведеним на роботу до іншого суб’єкта 

господарювання. Згідно з ч. 1 ст. 32, п. 5 ч. 1 ст. 36 КЗпП України подібне 

переведення допускається лише за згодою працівника, є підставою 

припинення трудового договору з попереднім роботодавцем [32]. Трудовий 

кодекс Республіки Білорусь надає визначення переведенню як дорученню 

наймачем працівнику роботи за іншою професією, кваліфікацією, посадою 

(за винятком зміни найменування професії та посади) в порівнянні з 

обумовленими в трудовому договорі. а також дорученню роботи у іншого 

наймача чи у іншій місцевості (за винятком випадку службового 

відрядження) [87]. Історично інститут переведення на інше підприємство 

бере початок з радянських часів, коли це фактично був єдиний законний 

спосіб змінити роботодавця. В сучасному зарубіжному законодавстві він 

використовується нечасто. Навіть англомовний аналог переведення – 

«transfer», вживається частіше за все в контексті переходу (передачі) бізнесу, 

підприємства або їх частин [88, с. 18-19]. Можна згадати хіба що перехід 

професійних спортсменів з однієї команди до іншої. Але тут є своя 

специфіка: при «трансферах» практично завжди передбачається майнова 

компенсація колишньому роботодавцю за переведення особи до іншої 

організації, причому угодою сторін може передбачатися така компенсація і 

при наступному переході до третьої сторони. 

Причини переведення з одного підприємства на інше можуть бути 

різними, починаючи з оптимізації бізнес-процесів (переведення в межах 

різних юридичних осіб одного власника, небажання виплачувати вихідну 

допомогу при скороченні) та закінчуючи власною ініціативою працівника і 

самостійним знаходженням ним нового роботодавця. В будь-якому випадку 

переведення супроводжується взаємним волевиявленням сторін, є 

своєрідним консенсусом між трьома сторонами – колишнім роботодавцем, 
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новим роботодавцем та особою. Даний вид працевлаштування надзвичайно 

зручний і для держави, адже знижуються її фінансові витрати та 

завантаженість служби зайнятості. Фактично особа, змінюючи місце роботи, 

не перебуває в статусі безробітного, отож не отримує допомогу по 

безробіттю та не потребує державного сприяння у пошуку нового робочого 

місця. 

Окрім роботодавців, надзвичайно важливу роль у процесі 

працевлаштування громадян відіграють спеціалізовані державні інституції, 

до основного призначення, компетенції яких входить, у тому числі, допомога 

безробітним у пошуку роботи, а за потреби – організація професійного 

навчання, яке підвищить рівень їхньої конкурентоспроможності на ринку 

праці. В Україні головний державним органом, який безпосередньо 

займається питанням працевлаштування, є Державна служба зайнятості. 

Згідно зі статтею 22 Закону України «Про зайнятість населення» одними з 

основних завдань даного державного органу, а також його територіальних 

підрозділів є реалізація державної політики у сфері зайнятості населення, 

сприяння громадянам у підборі підходящої роботи (в організації 

підприємницької діяльності); надання роботодавцям послуг з добору 

працівників; участь в організації проведення громадських та інших робіт 

тимчасового характеру, організація підготовки, перепідготовки і підвищення 

кваліфікації безробітних, додаткове сприяння у працевлаштуванні громадян з 

низьким рівнем конкурентоспроможності на ринку праці. 

Відповідно до цих завдань здійснюється реєстрація та облік 

безробітних, інформування населення та роботодавців про попит та 

пропозицію робочої сили на ринку праці, права та гарантії у сфері зайнятості 

населення та у разі настання безробіття. Органи працевлаштування 

взаємодіють з роботодавцями з питань визначення поточної та перспективної 

потреби в робочій силі, професійного навчання населення та 

укомплектування вільних робочих місць тощо [16]. 
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Законом Польщі «Про забезпечення зайнятості та інституції ринку 

праці» (стаття 1) за мету державної політки в цій сфері ставиться повна та 

продуктивна зайнятість, розвиток людських можливостей, досягнення 

високої якості праці, зміцнення інтеграції та суспільної солідарності, 

підвищення мобільності на ринку праці [89]. Інституціями ринку праці 

визначено публічні служби працевлаштування, добровільні трудові 

об’єднання, агентства працевлаштування, організації професійної підготовки, 

організації суспільного діалогу, організації локального партнерства. 

Зазначені органи, в міру власного функціонального призначення та 

компетенції, сприяють реалізації громадянами права на працю, в тому числі 

надають направлення на роботу, організовують (сприяють організації) 

професійне навчання та перепідготовку безробітних. 

Основні повноваження державної служби зайнятості Вірменії визначені 

в статті 15 Закону «Про зайнятість населення» цієї країни. Передбачається, 

що орган державної влади регулює та організовує внутрішнє та зовнішнє 

переміщення робочої сили, сприяє шукачам роботи в підборі підходящого 

робочого місця, а роботодавцям – в забезпеченні особами, які мають 

відповідну спеціальність та кваліфікацію; надає безробітним фінансове 

сприяння в питаннях зайняття підприємницькою діяльністю та створення на 

підприємствах додаткових робочих місць, здійснює в установленому порядку 

посередництво між громадянами та роботодавцями інших країн. Також 

служба зайнятості має право періодично вимагати від роботодавців 

інформацію про вільні робочі місця, очікувані структурні зміни та інші 

заходи, що можуть спричинити звільнення працівників; направляти до 

роботодавців осіб, що шукають роботу, з урахуванням наявності відповідної 

кількості вільних робочих місць [90]. Цікавою опцією державного органу, що 

дозволяє своєрідним чином «продовжити» працевлаштування працівника у 

діючого роботодавця, є можливість призупиняти прийняті підприємством 

рішення про масові звільнення. Здійснюється це на строк не більше одного 

місяця у випадку порушення роботодавцем порядку повідомлення служби 
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зайнятості про такі скорочення, а також за наявності на ринку праці 

труднощів з працевлаштуванням осіб, яких плановано звільнити. Причому, в 

останньому випадку здійснюється за рахунок коштів фонду зайнятості 

часткова компенсація можливих збитків роботодавця, спричинених таким 

рішенням державного органу. 

Законодавством Республіки Узбекистан передбачається, що органи 

державного управління, в тому числі, проводять аналітичні дослідження 

структури економіки, прогнозують стан ринку праці та зайнятості населення, 

сприяють створенню додаткових робочих місць, покращенню умов праці в 

суспільному виробництві, стимулюють розвиток підприємництва, надають 

допомогу громадянам в організації кооперативів, малих, орендних 

підприємств, акціонерних товариств. Державна служба зайнятості має право: 

1) направляти на всі види підприємств, установ, організацій, що 

попередньо зверталися до неї з відповідного приводу, громадян для 

працевлаштування відповідно до їхньої професійної підготовки; 

2) розробляти та виносити на затвердження місцевих рад пропозиції 

щодо встановлення для суб’єктів господарювання мінімальної кількості 

робочих місць для прийому осіб, що потребують соціального захисту, а 

також направляти вказаних громадян до даних суб’єктів на 

працевлаштування; 

3) укладати по довіреності юридичних осіб договори з громадянами 

про працевлаштування з попередньою (за необхідності) професійною 

підготовкою, оплатою вартості проїзду, добових витрат, а також надавати 

допомогу при виїзді на нове місце проживання та роботи за рахунок коштів 

відповідних організацій; 

4) направляти в установленому порядку незайнятих громадян за їх 

бажанням на оплачувані громадські роботи тощо [91]. 

Приведені нами приклади участі органів державної влади в процесі 

працевлаштування, а також аналіз правового регулювання функцій та 

компетенції служб зайнятості інших країн засвідчує, що даному напрямку 
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роботи держава приділяє досить суттєву увагу. В контексті досліджуваного 

нами питання видів працевлаштування, враховуючи участь держави в 

процесі отримання громадянином робочого місця, до їх числа відносимо 

укладення договору з роботодавцем за направленням територіального 

підрозділу служби зайнятості, а також направлення на професійне навчання 

та перепідготовку з наступним укладенням трудового чи цивільно-правового 

договору. Подібне направлення переважно носить рекомендаційний 

характер. Водночас в деяких країнах передбачаються винятки з даного 

правила. В основному вони стосуються працевлаштування осіб з низьким 

рівнем трудової конкурентоздатності (інваліди, молодь тощо). Хоча 

направлення носить рекомендаційний характер, проте відмова у 

працевлаштуванні у сукупності з невиконанням річних квот (лімітів) 

працевлаштування деяких груп населення може бути підставою застосування 

до роботодавця штрафних санкцій. 

Як правило, участь держави у працевлаштуванні осіб носить 

індивідуальний характер. Тобто задовольняється конкретна заявка 

роботодавця шляхом направлення до нього відповідного кандидата. 

Водночас, інколи функції державного регулювання забезпечення економіки 

трудовими ресурсами виходять за рамки задоволення заявок роботодавці, за 

певних обставин вони додатково включають більш глобальні та 

загальнонаціональні цілі. Такими обставинами може бути                    

територіально-галузевий перерозподіл робочої сили, комплектування 

кадрами найважливіших об’єктів (проектів), що відчувають нестачу трудових 

ресурсів. Здійснюватися це може за допомогою різних механізмів, 

наприклад, за часів СРСР була дуже популярною система організованого 

набору працівників. 

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 24 КЗпП України при організованому наборі 

працівників обов’язковим є додержання письмової форми трудового 

договору. Порядок його укладення та процес, що йому передує, 

врегульований чинною і в наш час постановою ЦК КПРС та Ради Міністрів 



66 

 

  

СРСР «Про заходи щодо подальшого вдосконалення організованого набору 

робітників та громадського заклику молоді» від 27 вересня 1984 року. 

Нормативним актом передбачається, що даний вид працевлаштування 

реалізується шляхом укладення уповноваженими державними органами від 

імені суб’єктів господарювання трудових договорів на визначений строк з 

громадянами, які направляються на роботу в порядку організованого набору. 

Якщо працевлаштування пов’язано з переїздом в іншу місцевість, особам 

оплачуються транспортні витрати (перевезення самого працівника, його 

сім’ї, вантажу), виплачуються добові та одноразова допомога. При цьому дні 

збору на переїзд, час знаходження в дорозі, влаштування на новому місці 

проживання вважаються робочим часом та підлягають оплаті з розрахунку 

тарифної ставки (окладу) нового робочого місця [92]. Компенсація 

відповідних витрат здійснюється за рахунок підприємств, на які 

направляються працівники. Суб’єкти господарювання оплачують також 

дорогу назад та добові у разі відмови від прийняття на роботу направленої 

особи, непідготовленості до прийому, відсутності необхідних виробничих, 

побутових умов. З іншого боку, недобросовісні працівники також зобов’язані 

повернути видані їм кошти на переїзд в тому разі, якщо вони не з’явилися на 

роботу чи відмовилися від її виконання без поважних причин, а також у 

випадку звільнення до закінчення строку роботи, передбаченого трудовим 

договором, за власним бажанням без поважної причини чи за ініціативи 

роботодавця у разі вчинення дисциплінарного проступку. 

Очевидно, що даний нормативний акт в значній мірі містить 

ідеологічну складову, пристосований більше до потреб командно-

адміністративної, планової економіки. Водночас, на нашу думку, така форма 

працевлаштування як організований набір не тільки має право на існування, а 

є досить актуальною і в наш час, зокрема в Україні. Зіткнувшись з масовим 

безробіттям (зменшення чисельності штату підприємств через фінансово-

економічну кризу, значні міграції працездатного населення з окупованих 

територій), а також маючи на меті вирішення важливих 
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загальнонаціональних завдань, що потребують значних трудових ресурсів 

(проект «Стіна», облаштування кордону з Придністров’ям), держава може 

поєднати ці чинники через систему організованого набору. Організація 

державою масового направлення безробітних на реалізацію подібних 

проектів дасть змогу не тільки забезпечити роботою значну кількість 

населення та відповідно знизити рівень соціальної напруги в суспільстві, а й 

вирішити ряд загальнонаціональних завдань в сфері безпеки та оборони, що 

мають надзвичайно важливе значення для подальшого функціонування самої 

держави. 

Враховуючи існуючі в більшості держав світу ринкові відносини, окрім 

роботодавця та державних установ сприяти працевлаштуванню громадян 

можуть також комерційні посередники – приватні агентства з 

працевлаштування. Законодавство України забороняє суб’єктам 

господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні, 

отримувати від громадян, яким надано зазначені послуги, гонорари, комісійні 

та інші винагороди; оплата послуг з працевлаштування здійснюється 

винятково роботодавцем, якому надано такі послуги. Натомість ринок праці 

сформував інші стандарти співпраці роботодавця, працівника та 

комерційного посередника, в більшості випадків плата стягується якраз з 

працівника або з обох зацікавлених сторін. З метою уникнення 

відповідальності за порушення закону приватні посередники практикують 

укладення з фізичними особами договорів на надання «консультаційних 

послуг» і саме на їх підставі отримують кошти від безробітних. 

Як зазначає Л.В. Голяк, у сучасних умовах у західних країнах 

відбувається інтенсивна приватизація та комерціалізація посередництва щодо 

працевлаштування. В таких державах як США, Великобританія, Німеччина 

приватні установи мають переваги над державними службами посередництва 

у разі найму працівників соціальної сфери та культури, робітників сільського 

господарства, деяких категорій висококваліфікованих кадрів (програмісти, 

юристи, топ-менеджмент підприємств). Пошук персоналу здійснюється не 
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тільки серед безробітних, а й серед тих, хто вже працює або навчається. У 

разі знаходження відповідного працівника та його працевлаштування на нове 

місце комерційні посередники отримують за свої послуги комісійні – до 

однієї третини річного заробітку кандидата [93, с. 79-80]. 

Укладення договору на виконання оплачуваних робіт за сприяння 

приватних агенцій з працевлаштування в жодному випадку не означає 

втручання в державну політику зайнятості. Виникаюча іноді конкуренція 

(боротьба за залучення роботодавців та безробітних), має лише позитивний, 

стимулюючий характер для більш гнучкої поведінки в організації процесу 

працевлаштування. Обидві форми працевлаштування існують паралельно, 

розвивають та взаємодоповнюють одна одну, що врешті-решт позитивно 

відображається на ринку праці, взагалі та на шансах конкретного індивіда 

знайти роботу, зокрема. 

Проведений нами огляд різних видів працевлаштування в Україні та за 

кордоном дозволяє сформувати їх наступну класифікацію: 1) самостійний 

пошук роботи та укладення договору в індивідуальному порядку;                            

2) переведення працівника роботодавцем за його згодою на інше 

підприємство; 3) організація самозайнятості особи; 4) укладення трудового 

договору на виконання оплачуваної роботи за направленням державних 

установ; 5) укладення трудового договору на виконання оплачуваної роботи 

при організованому наборі працівників; 6)професійне навчання, підготовка та 

перепідготовка індивіда; 7) укладення договору на виконання оплачуваної 

роботи за направленням (сприянням) приватних агенцій з працевлаштування. 

На нашу думку, приведена класифікація в найбільш повній мірі 

відображає всі суттєві аспекти процесу працевлаштування, до того ж 

знаходиться в системному зв’язку із виділеними нами вже раніше правовими 

формами працевлаштування. Тобто кожен вид працевлаштування може 

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

відповідає один чи декілька його видів. Використання подібної системи та 

класифікації необхідне для більш повного та змістового вивчення інституту 
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працевлаштування, тому буде в тому числі використовуватися при 

подальшому порівняльно-правовому дослідженні, зокрема особливостей 

нормативного регулювання працевлаштування в зарубіжних державах та 

Україні. 

 

 

Висновки до розділу 1 

 

1. Удосконалено визначення ряду наукових категорій.  

Інститут працевлаштування – це група трудових, адміністративних, 

цивільних, господарських правових норм, які регулюють комплекс правових, 

економічних та організаційних заходів, підтримку підприємницької 

ініціативи громадян з метою створення умов останнім для самозайнятості, 

будь-яких інших форм оплачуваної діяльності. 

Працевлаштування – це комплекс правових, економічних, 

організаційних, навчальних заходів, вжитих органами державної влади, 

власної активності особи, спрямованих на створення умов для повної 

реалізації особою права на працю, в тому числі на умовах самозайнятості, 

забезпечення її участі в не забороненій законом діяльності з метою 

отримання доходу (заробітної плати) у грошовій або іншій формі. Останнє 

визначення в найбільшій мірі відображає зміст та юридичну природу 

працевлаштування, тому його доцільно використати при внесенні змін до 

Закону України «Про зайнятість населення» та при остаточному прийнятті 

Трудового кодексу України. 

2. Хоча в значній мірі відносини між органом з працевлаштування та 

роботодавцем характеризуються підпорядкуванням, все ж тут присутні також 

диспозитивні приписи, які входять в систему трудового права. Зокрема 

направлення громадян на роботу до конкретного роботодавця здійснюється 

за попередньо оформленими останнім заявками на потребу в тих чи інших 

фахівцях, має рекомендаційний характер, отож взаємовідносини сторін 
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характеризуються рівноправною співпрацею. У той же час не варто забувати, 

що необґрунтована відмова у працевлаштуванні окремих категорій осіб, 

направлених в рахунок квоти, може бути підставою притягнення 

роботодавця до майнової відповідальності, якщо за підсумками року ця квота 

не виконана. Отже, в даному випадку на зміну рівноправності знову 

вступають в силу принципи підпорядкування та виконання вимог. 

3. Не підтримуємо думку ряду вчених про те, що правовідносини з 

працевлаштування завершуються також укладенням договору про навчання в 

рамках професійної підготовки чи перенавчання. На нашу думку, навчання 

не є самоціллю, це лише елемент підвищення конкурентоспроможності 

безробітної особи, який сприятиме зростанню шансів на її 

працевлаштування. Отже, навіть під час навчання особи відносини 

працевлаштування тривають, закінчаться вони тільки після початку такої її 

діяльності, яка надасть їй можливість одержувати дохід (заробітну плату) у 

грошовій або іншій формі. 

4. Відносини працевлаштування в Київській Русі характеризувалися 

власним пошуком роботи вільними людьми. В деяких випадках умови найму 

передбачали повну чи часткову втрату свободи, отож особа на деякий час 

втрачала подальшу можливість реалізувати своє право на працю у іншого 

господаря. Роль держави зводилася до спроб врегулювати відносини найму з 

позиції пріоритетності інтересів наймача (князя, феодала, землевласника); 

посередництву в пошуку та отриманні роботи належної уваги не приділялося.  

5. Аналіз історичних аспектів розвитку категорії працевлаштування з 

часів античності та до кінця XIX століття засвідчив, що найпоширенішою 

формою реалізації права на працю в цей період були самозайнятість 

(землеробство, ремісництво, торгівля) та самостійний пошук роботи 

вільними людьми. Державне сприяння в цьому процесі було специфічним, 

воно в основному мало на меті забезпечення економіки робочою силою 

(нормативні акти, що закріплюють інститут рабства, закріпачення селян, 

прикріплення працівників до конкретних мануфактур тощо). Такий стан 
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справ засвідчує фактичну відсутність інституту працевлаштування в 

звичному для нас вигляді в цей період. Інтереси робітників, зокрема свобода 

вибору виду та місця діяльності, досить часто ігнорувалися.  

6. На відміну від попередніх століть, коли держава не брала активної 

посередницької участі в працевлаштуванні громадян, в перші роки 

радянської диктатури все кардинально змінилося. Вільні відносини найму 

робочої сили були заборонені; громадяни, як і в період ранніх та середніх 

віків, фактично ставали об’єктами, а не суб’єктами трудових правовідносин. 

Вони сприймалися виключно в якості робочої сили, стосовно якої лише 

центральна та місцева влада має компетенцію приймати рішення щодо 

порядку та способів використання. Отож, маємо гіпертрофовану 

посередницьку участь держави у працевлаштуванні, за якої не визнається 

право особи на волевиявлення при реалізації права на працю. 

7. Політика фашизму в галузі трудових відносин багато в чому 

збігалася з політикою радянської влади в 30-40-х роках у даній сфері. Єдине, 

що радянська влада, нехтуючи трудовими правами громадян, часто 

завуальовувала це пропагандистською та ідеологічною складовою. 

Відповідно, цілком логічно, що в 2015 році спеціальним Законом обидва 

злочинні режимі були засуджені та поставлені в один ряд. Адже при 

нехтування правами людей, в тому числі на працю, не має значення, робиться 

це відкрито, чи приховано, та які виправдання власнм протиправним діям 

наводить влада. 

8. Виділено наступні етапи становлення та розвитку інституту 

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

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

були самозайнятість (землеробство, ремісництво, торгівля) та самостійний 

пошук роботи вільними людьми, інститут працевлаштування був відсутній); 

2) друга половина ХІХ ст. – 1917 р. (зростання промислового потенціалу 

сприяло розвитку ринку вільнонайманої праці та початку державного 

регулювання цих процесів, поряд з цим інтереси робітників, зокрема свобода 
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вибору виду та місця діяльності, досить часто ігнорувалися; в якості 

посередників у працевлаштуванні з’являються перші біржі праці); 3) 1918 р. 

– 1991 р. (відбувається остаточне становлення ринку праці та інституту 

працевлаштування; періодично змінюється юридичний статус бірж праці, 

ступінь участі держави в працевлаштуванні громадян, зокрема обов’язковість 

(добровільність) такого посередництва; нерідко держава, забезпечуючи 

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

трудовими ресурсами, відповідно волевиявлення населення щодо вибору 

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

перетворення у правовому регулюванні відносин праці та зайнятості 

населення, пошук державою оптимальної моделі механізму нормативного 

регулювання інституту працевлаштування). 

9. Здійснено класифікацію працевлаштування за такими критеріями: 

1) залежно від способу юридичного оформлення права на працю виділено 

такі правові форми працевлаштування: а) укладення трудового договору, 

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

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

на працю виділено такі види працевлаштування: а) самостійний пошук 

роботи та укладення договору в індивідуальному порядку, б) переведення 

працівника роботодавцем за його згодою на інше підприємство, 

в) організація самозайнятості особи, г) укладення трудового договору на 

виконання оплачуваної роботи за направленням державних установ,                         

ґ) укладення трудового договору на виконання оплачуваної роботи при 

організованому наборі працівників, д) професійне навчання, підготовка та 

перепідготовка індивіда, е) укладення договору на виконання оплачуваної 

роботи за направленням (сприянням) приватних агенцій з працевлаштування. 
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РОЗДІЛ 2 

ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ 

 

 

2.1 Правове регулювання працевлаштування в країнах ЄС 

 

Кожна держава світу характеризується власним поєднанням 

різноманітних соціально-економічних та суспільно-політичних чинників, що 

визначають специфіку її законодавства, функціонування державних 

інституцій, особливості національної політики в тій чи іншій сфері. 

Відповідно різниться і правове регулювання інституту працевлаштування, 

зважаючи на стан ринку праці в конкретній країні. Окрім науково-

пізнавального контексту, актуальність вивчення та дослідження 

нормативного регулювання працевлаштування в Європейському Союзі також 

пов’язана з підписанням, ратифікацією та імплементацією Угоди про 

асоціацію між Україною та ЄС, положення якої містять ряд зобов’язань щодо 

адаптації національного законодавства про зайнятість до європейських 

стандартів. 

У теперішній час, коли ринок праці в ЄС в цілому сформувався, йому 

притаманні конвергенційні процеси, які достатньо сильно впливають на 

європейські національні ринки праці. З одного боку, вони значно 

поліпшують рух робочої сили в середині конвергенційного угруповання, а з 

іншого – неминуче призводять до уніфікації регулюючих заходів на ринку 

праці та політики зайнятості [94, c. 210]. Подібній уніфікації, зближенню 

національних правових систем, комплексному та системному вирішенню 

проблеми працевлаштування сприяє спеціалізоване європейське 

законодавство, ряд програм забезпечення зайнятості, принцип свободи 

переміщення трудових ресурсів в межах ЄС. 
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Головним інструментом визначення загальносоюзних пріоритетів у 

сфері зайнятості та координації політики зайнятості держав-членів є 

Європейська стратегія зайнятості (далі – EES, від англ. European Employment 

Strategy) [95, c. 68]. Дана стратегія була прийнята в листопаді 1997 року на 

засіданні Європейської Ради в Люксембурзі, вона включає 4 теми:                        

1) підприємницькі якості (entrepreneurship) – готовність до створення нових 

робочих місць за рахунок скорочення трудових затрат, які не мають 

відношення до зарплати та інших форм податкового навантаження 

зайнятості; 2) відповідність вимогам найму (employability) – сприяння 

громадянам в отриманні ними додаткових якостей, умінь, які сприятимуть 

отриманню роботи; 3) адаптивність (adaptability) – вплив на підприємства та 

індивідів засобами податкового стимулювання; 4) рівність можливостей – 

сприяння участі жінок у ринку праці, інтеграція інвалідів до трудового життя 

[96]. 

Після схвалення Європейською Радою об’єднаних рекомендацій для 

економічного зростання та зайнятості був започаткований новий процес у 

рамках EES, який включає наступні компоненти: 

          –       об’єднані рекомендації для економічного зростання і зайнятості; 

          –      національні програми реформ для кожної країни; 

          –      щорічний звіт Єврокомісії про економічне зростання та зайнятість; 

         –      будь-які рекомендації, прийняті Радою [97, с. 48]. 

Допомагає Раді в реалізації стратегії Комітет із зайнятості, який 

здійснює моніторинг політики держав-членів ЄС у сфері зайнятості і ринків 

праці та сприяє її координації [98, с. 35]. Комітет регулярно організовує 

проведення різноманітних зустрічей з соціальними партнерами 

(професійними спілками, роботодавцями, їх об’єднаннями), на яких 

обговорюються питання, що складають взаємний інтерес. Відповідно, цілком 

слушним є висновок О.М. Дарморіса про те, що Європейська стратегія 

зайнятості розвивалася як процес, головною метою якого було заохочення 

обміну інформацією та проведення спільних дискусій між усіма країнами-



75 

 

  

членами з тим, щоб застосовувати кращу практику для забезпечення більшої 

та кращої зайнятості в країнах-членах ЄС [99, с. 258]. 

Важливе значення в системі джерел правового регулювання інституту 

працевлаштування в Європейському співтоваристві займають Європейський 

пакт зайнятості та Європейська стратегія «Європа-2020». Перший з них 

прийнятий в 1997 році Європейською Радою. Дія положень нормативного 

акта, в першу чергу, спрямовується на припинення скорочення кількості 

робочих місць та напрацювання спільного скоординованого механізму дій 

всіх членів ЄС у сфері політики зайнятості. 

Стосовно другого правового акта, то він був схвалений Єврокомісією в 

2010 році як стратегія для розумного, сталого та всеохоплюючого зростання 

ЄС. Однією з ключових цілей стратегії є підвищення рівня зайнятості 

населення у віці 20-64 років з сучасних 69% до принаймні 75%. Серед семи 

провідних ініціатив в рамках стратегії, дві безпосередньо стосуються питань 

працевлаштування. Зокрема ініціатива «Молодь у русі» скеровується на 

підвищення ефективності систем освіти та сприяння вступу молоді на ринок 

праці. Планується на рівні Єврокомісії дослідити шляхи розвитку 

підприємництва через програми обміну для молодих фахівців; на 

національному рівні – покращити доступ молодих людей до ринку праці на 

основі комплексних заходів, зокрема керівництва, консультацій та 

професійної підготовки.  

Провідна ініціатива «Програма для нових умінь та робочих місць» 

ставить за мету створення умов для модернізації ринків праці, забезпечення 

можливостями людей шляхом набуття ними нових навичок, з тим, щоб 

теперішні і майбутні працівники адаптувалися до нових умов і можливих 

професійних змін, а також, щоб зменшити рівень безробіття і підвищити 

продуктивність праці. На рівні ЄС Комісія буде працювати над тим, щоб 

визначити та впровадити досягнення балансу гарантій зайнятості й гнучкості 

ринку праці, сприяти мобільності робітників всередині ЄС та покращити 

координацію попиту і пропозиції роботи за відповідної фінансової підтримки 
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структурних фондів, сприяти розширенню співробітництва між інститутами 

ринку праці, в тому числі державних служб зайнятості держав-членів тощо. 

На національному рівні держави-члени повинні, в тому числі, переглянути і 

регулярно контролювати ефективність податкової системи та системи 

соціальних виплат, з тим, щоб перетворити роботу на більш привабливу з 

фінансової точки зору, особливо для працівників з низькою кваліфікацією, а 

також усунути перешкоди для ведення власного бізнесу, розробити політику 

щодо активної старості, забезпечити отримання навичок, необхідних для 

участі у подальшій професійній підготовці [100]. 

Проведений нами огляд ряду загальноєвропейських нормативних 

правових актів засвідчив, що питання забезпечення зайнятості знаходиться 

серед пріоритетів політики ЄС; передбачається здійснення конкретних кроків 

як на рівні Союзу, так і на рівні окремих його членів. Ставиться за мету 

зменшення розриву між рівнями розвитку різних територій, зменшення 

регіональних диспропорцій зайнятості населення. Сприятиме досягненню 

зазначених цілей розширення географічної мобільності трудових ресурсів, 

вільне переміщення робочої сили та захист мігрантів в межах ЄС. 

Варто відзначити, що механізм формування загального ринку праці 

почав формуватися ще в 1951 році, коли було засноване Європейське 

об’єднання вугілля і сталі. З того часу прийнято десятки регламентів, 

директив, договорів та угод, спрямованих на розвиток даного механізму. Так, 

стаття 45 Лісабонського договору 2007 року передбачає гарантування у 

межах Союзу свободи руху працівників. Така свобода руху означає 

скасування будь-якої дискримінації на підставі національної належності 

працівників держав-членів у питаннях зайнятості, оплати праці та інших 

умов праці й працевлаштування. Також вищезазначеною статтею 

передбачається широке коло прав працівників у цій сфері. До нього відносять 

можливість приймати фактично сформовані пропозиції про 

працевлаштування; право вільно рухатися в межах території держав-членів з 

цією метою; перебування в державі-члені з метою працевлаштування згідно з 
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її національним законодавством; продовження перебування на її території 

після завершення трудової діяльності згідно з умовами, визначеними в 

регламентах Єврокомісії [101].  

Хоча вільне переміщення робочої сили і виступає фундаментальною 

основою європейського трудового права, проте даний принцип має певні 

винятки. Зокрема, обмеження можуть бути обумовлені міркуваннями 

суспільного порядку, суспільної безпеки та суспільного здоров’я; положення 

щодо свободи руху працівників не застосовуються при працевлаштуванні на 

державну службу. Після останнього масштабного розширення ЄС в 2004 році 

тільки три країни (Великобританія, Ірландія, Швеція) відкрили свої ринки 

праці для працівників з нових країн-членів ЄС. Інші ж держави вибірково 

підходять до регулювання даного питання. Наприклад, ринок праці Бельгії та 

Франції відкритий лише в тих галузях, де є кадровий дефіцит; законодавство 

Австрії, Німеччини передбачає потребу отримання дозволу на роботу. 

Досить часто питання доступу на ринки праці регулюються двосторонніми 

угодами між окремим членами Співтовариства.  

Звичайно, наявність таких обмежень дещо нівелює свободу руху 

трудових ресурсів, обмежує можливість особи реалізувати право на працю. В 

той же час, з точки зору позиціонування ЄС як єдиного суспільно-

політичного утворення, можна констатувати, що нерегульований рух 

трудових ресурсів може спричинити працевлаштування працівників з нових 

членів об’єднання паралельно з втратою роботи (неможливістю її знайти) 

резидентів «старої Європи». Отже, у цьому випадку йтиметься вже про 

неможливість останніми реалізувати своє право на працю. Тому подібні 

регуляторні бар’єри є спробою пропорційного розміщення трудових 

ресурсів, бажанням уникнути дисбалансу, захистом державами соціальних 

прав перш за все власних громадян. 

Пошук подібного балансу, виявлення надлишку та дефіциту робочої 

сили на різних територіях (різних секторах економіки) є пріоритетами 

діяльності спеціального наднаціонального органу – Державної служби 
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зайнятості Європейського Союзу / Європейської економічної зони (Public 

Employment Services - PES).  

Дана організація функціонує за рахунок розгалуженої мережі, яка 

складається з більш ніж 500 місцевих бюро з працевлаштування, що 

включають понад 100 000 персоналу, який надає послуги шукачам роботи та 

роботодавцям. Пропонується легкий доступ до ринку праці на місцевому, 

національному та європейському рівні для всіх, хто шукає роботу, 

роботодавців і компаній, що спеціалізуються на підборі персоналу. Для цього 

вони забезпечують всеосяжну і детальну інформацію про вакансії та 

кандидатів, забезпечують можливість вибіркового пошуку по тих чи інших 

критеріях. На відміну від національних служб зайнятості, PES не займається 

безпосередньо пошуком роботи чи персоналу. Вона швидше є модератором, 

координатором цього процесу, формуючи та викладаючи у загальний доступ 

базу даних про наявні пропозиції на ринку праці в країнах ЄС, статистичні 

дані, а також загальну інформацію про умови життя та роботи на їх 

територіях. Наприклад, станом на 06 серпня 2015 року розміщено 183 892 

активних резюме та 4 720 компаній, що потребують персоналу[102]. Цікавим 

є статистика осіб, що шукають роботу: більше ніж третина з них – 

претенденти на робочі місця з Італії та Іспанії (36 379 та 30 887 осіб 

відповідно); також значна кількість кандидатів з Хорватії (9 886 осіб), 

Румунії (9 781 осіб), Польщі (7 995 осіб). Очевидно, що саме в цих країнах 

умови місцевих ринків праці менш сприятливі в порівнянні з іншими, що 

змушує громадян шукати можливості реалізувати право на працю в іншій 

країні Європейського Союзу. 

Сприяє мобільності трудових ресурсів взаємне визнання дипломів 

(кваліфікації) в Європі. Важливу роль в цьому контексті відіграє Директива 

ЄС № 89/48 від 21.12.1988, якою встановлена презумпція визнання в одній 

країні кваліфікації (освіти), здобутої в іншій [103]. Паралельно з цим 

національні уряди залишають за собою право встановлення при визнанні 

кваліфікації необхідності додаткової підготовки (підтвердження освіти).  
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Стаття 49 Лісабонського договору 2007 року стверджує принцип 

свободи заснування. Він означає свободу підприємницької діяльності та 

заборону обмеження щодо права заснування громадянами однієї держави-

члена на території іншої держави-члена буд-яких суб’єктів господарювання 

(управління ним), створення представництв, філій або дочірніх підприємств 

[101]. Отже, в рамках ЄС діє екстериторіальний принцип укладення не тільки 

трудових чи цивільно-правових договорів, а й здійснення такого виду 

працевлаштування як самозайнятість громадян. 

Правове регулювання інституту працевлаштування на 

загальноєвропейському рівні не носить жорсткого характеру. Кожна країна 

має власні програми зайнятості, з метою захисту національного ринку праці 

може робити винятки з деяких базових засад функціонування ЄС (вільний 

рух трудових ресурсів, взаємне визнання дипломів тощо). Таким чином, 

внаслідок різного історичного досвіду, наявних соціально-економічних умов 

розвитку країни сформували та реалізовують диференційовані моделі 

функціонування ринку праці, зокрема ступені активності державного 

регулювання цього процесу. Тому на центральному рівні ЄС здійснюється 

лише їх координація, напрацювання загальноєвропейської стратегії 

зайнятості та допомога окремим державам, моделі функціонування ринку 

праці яких дають збій та є недостатньо ефективними. 

Розглядаючи специфіку правового регулювання працевлаштування в 

окремих країнах Європейського співтовариства, зупинимося на двох 

принципових аспектах: загальних умовах здійснення державної політики 

зайнятості та стимулюванні працевлаштування окремих соціальних груп, які 

недостатньо конкурентоспроможні на ринку праці. У 2000-х роках в 

Німеччині були прийняті два важливі закони, як мали на меті покращення 

правового регулювання зайнятості та мінімізацію безробіття: «Про 

реформування механізмів регулювання ринку праці» та «Про часткову 

зайнятість та трудові договори з обмеженим терміном дії». На їх основі 

здійснюється модернізація служб зайнятості та зміцнення системи пошуку 
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підходящої роботи, сприяння працевлаштуванню та безперервній 

професійній освіті. Ключовим моментом Закону «Про реформування 

механізмів регулювання ринку праці» є запровадження «угоди про 

забезпечення зайнятості», яка укладається між безробітним та державним 

органом. З одного боку, документ передбачає гарантію індивіду на 

отримання робочого місця, конкретні заходи по працевлаштуванню, з іншого 

– покладає на останнього обов’язок активних дій при пошуку роботи під 

загрозою притягнення до відповідальності – припинення соціальних виплат 

на строк до 12 тижнів [104, c. 87-88]. 

Законом «Про часткову зайнятість та трудові договори з обмеженим 

терміном дії» надані ширші можливості для реалізації права на працю 

шляхом використання опції неповного робочого дня чи робочого тижня, в 

тому числі таких специфічних форм працевлаштування на підприємстві як 

робота за вимогою або неодночасна праця декількох робітників на одному 

робочому місці з відповідним розподілом між ними робочого часу. 

Законодавство Німеччини передбачає субсидіювання роботодавця за 

виконання деяких заходів по зниженню безробіття. Здійснюються доплати за 

надання постійної роботи непрацюючій тривалий час особі, за зниження 

особливо високого рівня безробіття в східних районах тощо. Практикуються 

пільги для новоутворених підприємств з метою створення нових робочих 

місць. 

Так само як і в Німеччині, однією з форм посилення зайнятості у 

Франції є підвищення гнучкості регулювання ринку праці. Мова йде про 

створення робочих місць з частковою зайнятістю, впровадження контрактів 

по найму на визначений строк, спрощення процедури звільнення з 

економічних причин. Уряд Франції стимулює переведення робочих місць на 

часткову зайнятість чи створення нових посад з частковою зайнятістю, 

звільняючи роботодавця від обов’язкових соціальних внесків [105, c. 5]. 

Активно використовується тимчасове працевлаштування у Великобританії, 

дана форма зайнятості може охоплювати 1 мільйон осіб або 4% від загальної 
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кількості працездатного населення. Тимчасове працевлаштування 

застосовується у випадку, коли виникає гостра нестача персоналу або 

потрібно замінити тимчасово непрацездатного працівника, без виконання 

функцій якого підприємство не може обійтися. 

Намагаючись працевлаштувати низькооплачувані категорії громадян, 

влада Франції, Бельгії та Нідерландів йде на зниження витрат на робочу силу 

через зниження внесків по соціальному страхуванню таких категорій людей. 

Дійсно, в умовах, коли заробітна плата не перевищує розмір державної 

допомоги, важко стимулювати особу на нову трудову діяльність. Отже, 

сприяти цьому процесу мають заходи по підвищенню доходів 

низькооплачуваних робітників або через систему спеціальної додаткової 

допомоги, або через зниження податкового навантаження [106, с. 30]. 

У Швеції на підготовку та перепідготовку працівників, на створення 

нових робочих місць витрачається більше, ніж у будь-якій іншій країні, при 

цьому забезпечується співіснування низької інфляції та повної зайнятості в 

довгостроковій перспективі за рахунок субсидій підприємствам на утримання 

неконкурентоспроможних працівників або надання їм місць в державному 

секторі з можливістю практично всіх громадян, що бажають працювати, мати 

робочі місця з середнім рівнем заробітної плати [107]. 

Швейцарія хоча й не входить до складу Європейського Союзу, проте 

для неї також характерні загальноєвропейські тенденції розвитку ринку 

праці. Важливу роль в забезпеченні зайнятості населення відіграє механізм 

так званої резервної системи. Суть її полягає в тому, що в публічному секторі 

економіки в періоди економічного підйому резервуються робочі місця й 

замовлення, які згодом можуть бути використані у випадку масового 

вивільнення працівників у період спаду виробництва для запобігання 

масовому безробіттю. Заходи з боку приватних підприємців поєднуються з 

публічними заходами, що включають у себе як створення робочих місць у 

публічному секторі, так і фінансову підтримку приватних підприємців [108]. 
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Закон «Про зайнятість» Чеської Республіки від 13 квітня 2004 року 

передбачає можливість передачі державних функцій працевлаштування до 

комерційних агенцій, з отриманням останніми урядових дотацій на 

реєстрацію, ведення справи та пошук робочого місця в Чехії для своїх 

клієнтів [109]. Досить розширена сфера застосування громадських робіт, 

зокрема безробітний з третього місяця отримання допомоги по безробіттю 

зобов’язаний брати в них участь на безоплатній основі до 20 годин на 

тиждень. Такий підхід має стимулювати більш активний пошук роботи 

безробітними, подолання утриманських настроїв в їх рядах. 

Подібних цілей прагне досягнути і влада Польщі. Положення Закону 

Польщі «Про забезпечення зайнятості та інституції ринку праці» передбачає 

право старости позбавити особу статусу безробітного у разі відмови без 

поважних причин від участі в місцевих програмах зайнятості від пропозиції 

працевлаштування тощо. В останньому випадку статус безробітного 

втрачається на 120 днів при першій відмові, на 180 днів – при другій відмові, 

на 270 днів – при третій та кожній наступній відмові [89]. Стаття 53 Закону 

передбачає також право старости на підставі угоди з підприємствами, що 

працюють в сфері сільського господарства (фермерськими господарствами), 

скеровувати до них безробітних для набуття стажу на строк до шести місяців. 

При цьому безробітні отримують від держави підвищений рівень допомоги, 

зо становить 120% від звичайного розміру. 

Важливим стимулом роботодавцям для створення робочих місць є 

можливість часткової компенсації витрат на заробітну плату (соціальних 

внесків), а також отримання позики під ці цілі. Роботодавець може 

розраховувати на повернення коштів, сплачених в якості внесків на соціальне 

страхування на строк до 12 місяців, в обсязі, визначеному угодою сторін, 

проте в будь-якому випадку не більше як половини розміру мінімальної 

зарплати. Повернення сплачених коштів покладає обов’язок на підприємство 

продовження трудових відносин з особою на строк не менше як 6 місяців 

після закінчення терміну компенсації, в протилежному випадку він повинен 
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повернути отримані кошти в повному розміру. У разі звільнення працівника 

за власним бажанням, староста направляє іншу особу, не прийняття якої на 

роботу знову ж таки означатиме зобов’язання повернути отримані кошти. 

Позики на створення нових робочих місць надають строком до 3 років 

під 0,25% річних в обсязі, який не перевищує 6-кратного розміру середньої 

заробітної плати в країні. Позика на початок підприємницької діяльності 

надається безробітним, студентам останнього курсу навчання, молодим 

особам, що закінчили начальний заклад не більше як 4 роки назад на строк до 

7 років та в обсязі, що не перевищує 20-кратного розміру середньої 

заробітної плати. 

Важливе місце в забезпеченні права на працю громадян країн ЄС 

відіграє такий вид працевлаштування як укладення договору на виконання 

оплачуваної роботи за направленням (сприяння) приватних агенцій з 

працевлаштування. Як зазначає О.В. Штанська, приватні агенції з 

працевлаштування здебільшого виконують функції консультантів у сфері 

зайнятості або рекрутингових агенцій, що забезпечують тимчасову 

зайнятість. Вони є більш гнучкими i мобільними, ніж державні структури, 

мають свої банки даних, де зосереджена інформація про специфічні вимоги 

до кандидатів на вакантні місця, умови оплати праці, перспективи розвитку 

компанії i ділової кар’єри кандидатів [110]. На сьогоднішній день діяльність 

недержавних агентств з працевлаштування надзвичайно поширена в межах 

Європейського Союзу, причому навіть на територіях деяких держав (Греція, 

Італія), де їх функціонування довгий час було поза законом. 

Тобто, визнаючи ефективність діяльності таких агентств, держави з 

розвиненою ринковою економікою пішли шляхом правової регламентації 

відповідних відносин. У багатьох країнах приватні агентства можуть 

здійснювати свою роботу тільки на підставі ліцензії. У той же час, у Данії, 

Великобританії, Швеції та деяких інших країнах ліцензії не вимагаються. 

При цьому можуть бути встановлені обмеження щодо діяльності приватних 

агентств із працевлаштування стосовно окремих сфер, наприклад, у Швеції, 
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чи можуть бути встановлені заборони на працевлаштування за посередництва 

приватних агентств на тимчасові роботи (до недавнього часу такі заборони 

мали місце в Італії та Греції) [26, с. 113]. 

Варто відзначити, що приватні агентства з працевлаштування не 

функціонують ізольовано, навпаки, вони активно співпрацюють з 

державними органами, які реалізують політику зайнятості та 

працевлаштування громадян. Як приклад, можна привести законодавство 

Польщі, де така співпраця здійснюється на взаємовигідній комерційній 

основі. Так, за допомогу у працевлаштуванні агентство отримує від держави 

винагороду, яка ділиться на 4 частини та виплачується після виконання ряду 

умов. Так, 20% обумовленої сторонами винагороди виплачується за 

ознайомлення безробітного з ситуацією на ринку праці в розрізі його 

професії та кваліфікації, підготовку індивідуального плану дій, спрямованого 

на отримання робочого місця чи започаткування власної справи. Друга 

частини в обсязі 20% виплачується по факту працевлаштування особи на 

будь-яку оплачувану роботу на строк більше ніж 14 днів. Третя частина 

винагороди (30%) виплачується за умови продовження трудових відносин 

більше ніж 90 днів; четверта частина (30%) – більше ніж 180 днів [89]. Такий 

підхід законодавця забезпечує більш відповідальний підхід посередників до 

поєднання інтересів працівника та роботодавця в трудових відносинах, 

створює економічну зацікавленість агентств з працевлаштування не тільки в 

отриманні претендентом робочого місця, а й у якомога довшому триванні 

трудових відносин. Тобто працівнику гарантується підтримка агентства не 

лише в процесі пошуку роботи, а й після припинення відносин 

працевлаштування, тобто і в процесі виконання ним оплачуваної роботи. 

Кожен індивід характеризується власним набором фізичних, 

психологічних, антропологічних, соціальних характеристик, що 

безпосередньо впливають на його здатність отримати підходящу роботу. 

Очевидно, що деякі категорії населення в силу об’єктивних причин (вік, 

інвалідність) мають нижчу конкурентоздатність на ринку праці, тому 
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потребують першочергової підтримки держави в процесі працевлаштування. 

Розглядаючи проблему молодіжного безробіття та шляхів його подолання, 

можна згадати заснування урядом Великобританії в 2009 році Фонду 

майбутньої роботи (Future Jobs Fund), завдяки якому за два роки було 

створено 105 тисяч робочих місць. Враховуючи витрати на його 

функціонування в розмірі 600 мільйонів фунтів стерлінгів, в 2011 році він 

був ліквідований з огляду на затратність та неефективність. Поряд з цим, 

розпочалася низка заходів, пов’язаних з розширенням сфери застосування 

громадських робіт. [111]. 

Суперечливу реакцію в суспільному середовищі Великобританії 

отримали пропозиції окремих політиків (К. Грейлінга, Б. Джонсона та інших) 

щодо механізму подолання пасивності молоді в пошуку роботи, запобігання 

їхньому бажанню «отримувати допомогу, сидіти вдома та грати в 

комп’ютерні ігри». Право на отримання допомоги кореспондується з 

обов’язком безкоштовно відпрацювати 3 місяці в соціальному секторі чи на 

громадських роботах [112]. З одного боку, реалізація такої ініціативи 

допомагає боротися з утриманськими настроями у британському 

молодіжному середовищі (особливо серед емігрантів), з іншого – її 

здійснення не пов’язане з кінцевою метою – створенням нових робочих 

місць, отриманням стабільної та постійної роботи.  

Тенденцією французького ринку праці є скорочення тривалості 

робочого часу та розміру зарплати в обмін на збереження робочих місць. 

Своєрідним актом соціального партнерства, який діє з березня 2013 року, є 

так званий «Контракт поколінь», умови якого передбачають фінансову 

допомогу підприємствам за умови працевлаштування молоді (осіб віком від 

15 до 25 років, інвалідів віком до 30 років) та збереженні робочих місць для 

осіб передпенсійного віку (57 років та старше). У разі успішної реалізації 

даної програми, до 2017 року планується підписати 500 тисяч подібних 

контрактів поколінь. 
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У Португалії з середини 2012 року реалізується програма «Impulso 

Jovem» (Імпульс для молодих) [113], положення якої передбачають ряд 

стимулів для підприємств, що беруть на роботу молодих осіб, підтримку 

молодих підприємців, повернення соціального внеску, сплаченого за 

працевлаштовану молодь. В той же час критики даного механізму зайнятості 

акцентують увагу на тому, що його складові (зокрема стажування, тимчасова 

зайнятість) використовуються зі зловживанням, з метою отримання дешевої, 

а подекуди і безкоштовної робочої сили, призводять до скорочення штатного 

персоналу компаній. 

Здійснюючи національні програми зайнятості, уряди Ірландії, 

Нідерландів, Німеччини пріоритетною формою працевлаштування 

позиціонують професійне навчання, підготовку та перепідготовку індивіда за 

державні кошти з наступним працевлаштуванням в індивідуальному порядку 

чи за направленням служби зайнятості. Так, влада Ірландії поставила за мету 

до 2016 року створити 100 тисяч нових робочих місць, запорукою чому має 

слугувати масштабна програма перекваліфікації безробітних. Іншим 

пріоритетом є прагнення до 2018 року зробити спеціалістів з інформаційних 

технологій найбільш чисельною групою випускників, в тому числі за рахунок 

перекваліфікації безробітних для цих цілей [111]. У Німеччині функціонує 

широке коло субсидійованих владою програм зайнятості та курсів, 

спрямованих на покращення шкільної та професійної кваліфікації тощо. 

У Польщі безробітним, що не досягли 25 років, повітова служба праці 

зобов’язана на протязі 4 місяців з дня реєстрації в якості безробітного надати 

пропозицію працевлаштування, участі в громадських роботах, навчання, 

стажування, перекваліфікації, іншої форми забезпечення зайнятості, 

передбаченої законодавством. За заявою молодого безробітного у віці до 30 

років держава може надати навчальний грант, що полягає у направленні на 

навчання за вибраною особою спеціалізацією чи компенсацією витрат, 

понесених у зв’язку з таким навчанням. Як бачимо, ЄС приділяє досить 

значну увагу працевлаштуванні молоді, причому здійснюється це як на 
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загальноєвропейському рівні (згадувана вже нами програма «Молодь у 

русі»), так і на рівні національних урядів, з врахуванням специфіки місцевого 

ринку праці та кількості безробітних. 

Ще більш складним завдання, аніж забезпечення робочими місцями 

молоді, є працевлаштування інвалідів. Здійснюється це через призму трьох 

базових механізмів: квотування робочих місць, професійне навчання осіб та 

субсидіювання роботодавців за працевлаштування громадян з обмеженими 

можливостями. Законодавчі акти, які стосуються соціального захисту 

інвалідів у Франції, покликані забезпечити права інвалідів на працю шляхом 

інтеграції в суспільство і адаптацію до трудової діяльності за допомогою 

професійної реабілітації, включаючи професійну підготовку, а також 

створення спеціалізованих робочих місць, надання технічних засобів 

реабілітації, вільного доступу до житлових і громадських споруд [114, с. 82]. 

На підприємствах всіх форм господарювання з чисельністю працюючих 

понад 20 чоловік встановлюється квота працевлаштування в обсязі 6% від 

штату підприємства. У різних країнах ЄС як мінімальний поріг застосування 

квоти, так і її розмір значно різниться. Так, подібно Франції, Німеччина та 

Угорщина зупинилися на кількості 20 чоловік, Австрія та Польща – 25, 

Іспанія – більше 50. Квота в Італії та Іспанії становить 2%, в Австрії – 4%, в 

Польщі – 6%. Залежно від форми власності підприємства квота 

працевлаштування інвалідів в Люксембурзі та Німеччині є змінною 

величиною, становить від 2% до 5%, та від 5% до 10% відповідно; для 

державних підприємства встановлюється норматив вищий, ніж для 

приватних суб’єктів господарювання. Також в Німеччині квота залежить від 

ситуації на ринку праці, тобто компанії можуть бути повністю звільнені від 

цього зобов’язання у разі, якщо кількість робочих місць в певному регіоні 

перевищує кількість працездатних інвалідів. Порівнюючи зазначені вище 

показники з українськими нормативами, відзначаємо, що розмір квоти (4%) 

носить середній характер, водночас покладення зобов’язання з 

працевлаштування на компанії з штатом більше 8 чоловік носить досить 
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жорсткий характер в порівнянні з європейськими аналогами, що є в тому 

числі однією з причин поширення тіньової зайнятості в державі. 

Фінська система освіти та навчання містить безліч спеціальних освітніх 

програм для інвалідів як в спеціалізованих, так і звичайних навчальних 

закладах. Базовим принципом окремого фінансування навчання інвалідів є 

те, що воно підвищить їх працездатність та відповідно знизить державні 

видатки на утримання. Функціонує мережа захищених майстерень – 

фінансованих місцевою владою установ, які надають роботу, в першу чергу, 

особам з обмеженими можливостями, нездатним працювати з належною 

продуктивністю в рамках загального ринку праці. Водночас низький рівень 

оплати праці не дозволяє підвищити популярність даного варіанту 

зайнятості. Способом підтримуваного працевлаштування є субсидіювання 

роботодавців, тобто надання компенсації за зниження продуктивності 

трудової функції, яку виконує інвалід. Суб’єкти господарювання можуть 

отримати одноразову допомогу (у разі працевлаштування особи з 

обмеженими можливостями строком не менше 1 року) або систематичну 

оплату різниці між нормальною заробітною платою та обсягом коштів, 

фактично зароблених інвалідом [115]. Іншою програмою зайнятості інвалідів 

є отримання допомоги по інвалідності, пов’язаної з працевлаштуванням. 

Тобто, особа має можливість отримати підтримку на ринку праці під час 

проходження навчання на робочому місці чи безпосередньо оплачуваній 

діяльності. 

У Франції в цілях професійного навчання інваліди можуть брати участь 

як в загальних програмах для людей, що довгий час перебувають без роботи, 

так і в начальних курсах у спеціалізованих інститутах. Також діють програми 

навчання на робочому місці, за якими роботодавець отримує грошову 

винагороду за укладення контракту з працівником на таке навчання. Процес 

адаптації інвалідів до звичайного ринку праці відбувається поступово, 

починається з контракту на стажування терміном до 3 місяців. Потім сторони 

укладають оперативний контракт (від 3 місяців до 1 року, який можна 
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однократно продовжити). Кінцевої меті такої «адаптації» – підписання 

постійного контракту – вдається досягти близько 85% робітників [115]. 

Основним завданням професійного навчання інвалідів в Німеччині є 

освоєння ними однієї з загальновизнаних спеціальностей. У контексті 

підтримуваної зайнятості, Служба працевлаштування країни (Arbeitsamt) 

повністю покриває витрати підприємця на заробітну плату особи з 

обмеженими можливостями на час випробувального терміну (три місяці). Від 

30% до 70% витрат покриваються при подальшій роботі працівника – 

конкретний розмір компенсації залежить від ряду чинників (ступінь 

інвалідності, вік особи, тривалість періоду без роботи, часткова чи повна 

зайнятість тощо). Проте в будь-якому випадку субсидія не надається на 

постійній основі – строк її надання не може перевищувати 60 місяців [116]. 

В Італії особи з обмеженими можливостями зобов’язані 

зареєструватися в місцевому осередку Організації міністра охорони здоров’я 

для визначення потенціалу для роботи кожного кандидата. Враховуючи обсяг 

даного потенціалу, інвалід потім реєструється у відповідному листі 

очікування роботи (один на кожен регіон). Інтеграції осіб у загальний ринок 

праці сприяє можливість повернення роботодавцю сплачених за інваліда 

податків строком до 8 років (залежить від ступеня інвалідності).  

Стосовно осіб передпенсійного віку, то вони також визнаються 

законодавством більшості країн ЄС вразливою соціальною групою, що може 

розраховувати на підтримку держави в процесі пошуку роботи. Статтею 60 d 

польського закону про зайнятість закріплена можливість для підприємства 

отримати від держави часткову компенсацію витрат на заробітну плату при 

працевлаштування за направленням громадян, старших 50 років. Розмір 

компенсації визначається угодою сторін та не може перевищувати половини 

розміру мінімальної зарплати в країні. Тривалість подібного дофінансування 

становить період 12 місяців (вік працівника: 50-60 років) або 24 місяці (у 

випадку працевлаштування безробітного, який досяг 60 років) [89]. Після 

закінчення строку надання компенсації роботодавець зобов’язаний зберегти 
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за працівником робоче місце протягом 6 (12) місяців відповідно, в 

протилежній ситуації він буде зобов’язаний повернути отримане 

фінансування в повному обсязі.  

На стимулювання працевлаштування даної соціальної групи в 

Німеччині спрямований закон «Про неповну трудову зайнятість осіб 

похилого віку» (Altersteilzeitgesetz (ATG) [104, с. 87]. Положення 

нормативного акта передбачають право громадян, що досягли 55-річного віку 

(за умови дотримання ряду умов), на скорочення вдвічі повного робочого 

часу при збереженні 70% попереднього заробітку (83% – для державних 

службовців). З метою стимулювання роботодавців погоджуватися з такими 

умовами працевлаштування, відомства з зайнятості та союзи роботодавців 

надають їм фінансову підтримку. 

Варто відзначити, що в світлі сучасних світових геополітичних 

процесів, зокрема економічних санкцій Європейського Союзу, застосованих 

до Росії у зв’язку з порушенням останньою територіальної цілісності 

України, та відповідним ембарго Росії на європейську продукцію, окремими 

державами здійснюються заходи на підтримку ринку праці, зокрема для 

підприємств встановлюються компенсації частини заробітної плати осіб, що 

перебувають під загрозою економічного звільнення. Наприклад, прийнятими 

наприкінці січня 2015 року владою Польщі змінами в законодавство про 

охорону робочих місць передбачається право підприємств звернутися за 

такою компенсацією, якщо обсяг реалізації їх товарів (послуг) знизився з 06 

серпня 2014 року не менше як на 15% протягом трьох місяців в порівнянні з 

аналогічним періодом минулого року [117]. Кошти виділяються 

національним фондом соціального страхування та можуть включати 

компенсацію частини заробітку працівників при простої підприємства, 

скороченні робочого часу працівників, на оплату внесків на соціальне 

страхування та професійне навчання робітників. На підтримку фірм, що 

постраждали від російського ембарго, виділено 250 мільйонів злотих в 2015 

році; аналогічна сума закладена і на наступний рік. 
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Проведене нами дослідження правового регулювання 

працевлаштування в країнах ЄС засвідчило досить широке коло як джерел 

правового регулювання даного питання, так і переліку конкретних заходів, 

спрямованих на забезпечення зайнятості. Важливим елементом, що 

характеризує ринок праці ЄС є загальний принцип свободи переміщення 

робочої сили в межах Союзу та взаємне визнання кваліфікації (здобутої 

освіти). Водночас це правило не носить абсолютного характеру, окремі 

держави з метою захисту права на працю власних громадян обмежують 

свободу доступу робочої сили з територій інших держав об’єднання. 

На наддержавному рівні (Європейська Рада, Єврокомісія) приймаються 

документи, що містять в основному програмні цілі, стратегічні пріоритети в 

сфері працевлаштування (Європейська стратегія зайнятості, програма 

«Європа-2020» тощо). Натомість безпосередня реалізація цих цілей 

визначається внутрішньою політикою національних урядів. Така політика 

передбачає як імперативні приписи (квоти працевлаштування окремих 

соціальних груп), так і диспозитивні стимули, покликані сприяти створенню 

нових чи збереженню існуючих робочих місць (дотації роботодавцю, 

часткова компенсація йому витрат на заробітну плату, сплату соціальних 

внесків тощо). Також держави заохочують безробітних до активної позиції на 

ринку праці, борються з утриманськими настроями в їх лавах, залучають до 

виконання громадських робіт, професійного навчання, розвитку 

підприємницької ініціативи та започаткування власної справи. 

Отже, правове регулювання працевлаштування в ЄС здійснюється 

шляхом специфічного поєднання загальноєвропейських та 

внутрішньонаціональних правових приписів з урахування свободи руху 

трудових ресурсів та взаємним визнанням професійної кваліфікації. 
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2.2 Особливості правового регулювання працевлаштування в 

країнах СНД 

 

Правове регулювання інституту працевлаштування в СРСР 

здійснювалося на принципах планування та адміністративного розподілу 

трудових ресурсів, однакових для всіх союзних республік. Розпад радянської 

держави ознаменував новий етап розвитку кожної з них, формування 

власного законодавчого поля для регулювання всіх аспектів діяльності 

держави, в тому числі функціонування ринку праці. Естонія, Литва та Латвія 

пішли шляхом кардинальних ринкових перетворень, що дали свій результат – 

країни нині входять до складу Європейського Союзу, мають в його рамках 

спільний ринок праці з членами ЄС, вищий рівень життя в порівнянні з 

іншими пострадянськими країнами. Натомість решта новоутворених держав 

пішли шляхом поступових змін, поєднуючи в законодавстві залишки 

командно-адміністративного регулювання та елементи ринкових відносин. 

Своєрідним наддержавним утворенням, що об’єднує колишні союзні 

республіки (окрім прибалтійських країн), є Співдружність Незалежних 

Держав, хоча Грузія через військовий конфлікт з Росією вийшла зі складу 

організації, Туркменістан (як, до речі, і Україна) не ратифікував статут 

об’єднання та має статус асоційованого членства в організації. Вважаємо за 

логічне також охопити ці держави дослідженням в рамках даного підрозділу 

нашої наукової роботи. Спільне радянське минуле, схожа ментальність 

населення, традиції правового регулювання роблять особливо цінним аналіз 

особливостей правового регулювання працевлаштування в країнах СНД. 

Актуальність такого аналізу зростає в контексті порівняльного 

правознавства, зокрема можливості використання та більшої ймовірності 

успішної адаптації ефективних механізмів такого регулювання у вітчизняних 

реаліях. 

Ринки держав-членів Співдружності мають спільні правові корені 

радянського періоду розвитку законодавства, тому сучасні нормативні акти, 
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присвячені питанням працевлаштування, характеризуються певною 

схожістю, одноманітністю структурної побудови, єдністю основоположних 

принципів правої регламентації в сфері зайнятості, співпадінням не тільки 

правових інститутів, а й окремих юридичних конструкцій. З іншого боку, 

аналіз законодавства країн-учасників СНД дозволяє зробити висновок про 

наявність як принципових, так і окремих розбіжностей, неоднакового 

ступеня нормативної пропрацьованості, диференціації рівня реалізації права 

людини на працю [118]. У зв’язку зі спробою на пострадянському просторі 

уніфікації правового регулювання працевлаштування, формування єдиного 

ринку праці в рамках різних наднаціональних утворень свій аналіз побудуємо 

за схемою вивчення специфіки такого механізму на міждержавному рівні з 

наступним зосередженням на видах та формах працевлаштування в 

національному правовому полі окремих країн. 

Відповідно до концепції поетапного формування спільного ринку праці 

та регулювання міграції робочої сили держав-учасників СНД, схваленої 

рішенням Економічної ради співдружності 15.12.2000, під таким 

формуванням слід розуміти систему погоджених заходів по відтворенню, 

регулюванню, обміну та спільному використанню робочої сили в країнах 

Співдружності, направлених на підвищення ефективності праці, 

продуктивності сукупного трудового та інтелектуального потенціалів, 

збільшення зайнятості, підвищення якості та конкурентоздатності робочої 

сили, дотримання ряду інших трудових стандартів та нормативів. Метою 

політики формування спільного ринку праці є створення умов для 

безперешкодного переміщення робочої сили, які базуються на балансі 

соціальних та економічних інтересів, врахуванні особливостей національного 

законодавства. Пріоритетами цієї політики є подолання стихійності розвитку 

ринку праці, координація рішень по його регулюванню, прийняття заходів по 

недопущенню нелегальної трудової еміграції [119]. 

Дійсно, процесу формування спільного ринку праці на 

пострадянському просторі сприяє ряд інтеграційних факторів. Зокрема мова 
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йде про культурні та міжнаціональні зв’язки різних територій та народів, 

отримана в спадок від СРСР загальна система нерівномірного розміщення 

виробничих сил, наявність перманентного міграційного руху робочої сили 

між державами, зростання народжуваності та демографічного потенціалу в 

одних країнах та депопуляція в інших. Основним органом у рамках СНД, що 

опікується цим питанням, є Консультативна рада з праці, міграції та 

соціального захисту населення держав-учасниць СНД. На її черговому, 27 

засіданні, 07 листопада 2014 року підбито певні підсумки роботи в зазначеній 

сфері. 

Проінформовано учасників зустрічі про хід виконання стратегії 

економічного розвитку на період до 2020 року, затвердженої на засіданні 

Ради глав урядів СНД 18 жовтня 2011 року, зокрема в частині: 

а) погодження проекту Угоди про принципи зближення законодавства 

в сфері зайнятості населення та трудової міграції держав-учасниць СНД; 

б) доопрацювання та погодження проекту Концепції поетапного 

реформування спільного ринку праці та регулювання міграції робочої сили 

держав-учасниць СНД;  

в) доопрацювання та погодження проекту Пріоритетних заходів по 

формуванню спільного ринку праці та регулювання міграції робочої сили; 

г) створення системи моніторингу та оперативного обміну інформацією 

про стан національних ринків праці, наявності вакантних робочих місць;  

ґ) розробки проекту документа про паспорт іноземного спеціаліста на 

теренах СНД. 

Також схвалено проект Угоди про співпрацю по введенню електронної 

карти трудящого-мігранта. Документ внесено на подальший розгляд на 

спільному засіданні Консультативної ради та Ради керівників міграційних 

органів держав-учасниць СНД [120]. 

Наприкінці квітня 2015 року у Виконавчому комітеті СНД в Мінську 

відбулося засідання експертної групи по доопрацюванню та погодженню 

проекту Угоди щодо принципів зближення законодавства в сфері зайнятості 
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населення та трудової міграції. Після погодження документа було прийнято 

рішення направити матеріали засідання робочої групи урядам держав-

учасниць Співдружності для розгляду та проведення внутрішньодержавного 

узгодження, після чого винести Угоду на розгляд Ради держав СНД [121]. 

Зближення планується проводити шляхом погоджених дій на стадії розробки 

та прийняття законів, а також за допомогою аналізу застосування діючих 

актів у сфері зайнятості населення та трудової міграції з урахуванням 

укладених двохсторонніх та багатосторонніх договорів. 

Варто відзначити, що СНД є досить-таки різнобарвним політично-

економічним утворенням, учасники якого переслідують різні, подекуди 

прямо протилежні інтереси. Одна частина країн намагається здійснювати 

самостійну політику, виходячи з власних національних інтересів (Молдова, 

Азербайджан, Туркменістан, Узбекистан). Інші держави рухаються в 

фарватері економічних та геополітичних амбіцій Росії, намагаючись в обмін 

на лояльність отримати фінансові вигоди (передусім Білорусь, Вірменія, 

Киргизстан). Як справедливого зауважував свого часу другий Президент 

Азербайджану Абульфаз Ельчибей, Росія використовує СНД, намагаючись 

зберегти стару імперію в новій формі, і винаходить різні механізми заради 

цього. Лідери СНД не зробили жодної серйозної спроби залагодити 

міжтериторіальні конфлікти в межах території пострадянської зони. По суті 

співдружність являє собою колгосп без прав, що неминуче розвалиться [122]. 

Особливо актуальні ці слова стали для України в 2014-2015 роках, під 

час збройної агресії Росії проти України. Показовим прикладом є результати 

голосування в Організації Об’єднаних Націй за резолюцію на підтримку 

територіальної цілісності України 27 березня 2014 року. В тому числі 

проголосували «за» Азербайджан, Молдова, Грузія; «проти» – Росія, 

Вірменія, Білорусь; «утрималися» – Казахстан, Узбекистан; не голосували – 

Киргизстан, Таджикистан, Туркменістан [123]. Полярність ряду аспектів 

геополітики, несприйняття окремими державами бажання Росії домінувати в 

Співдружності ставлять під сумнів ефективність існування даного 
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об’єднання, дієвість ухвалених ним нормативно-правових актів. За таких 

умов в найближчій перспективі не варто очікувати від нього прийняття 

якихось остаточних рішень щодо спільного ринку праці в межах СНД, 

вільного руху робочої сили, інших аспектів правового регулювання інституту 

працевлаштування.  

Іншим наднаціональним об’єднанням, створеним на пострадянському 

просторі, є Євроазійський економічний союз, договір про створення якого 

було підписано Білоруссю, Казахстаном та Росією 29 травня 2014 року в 

Астані. Членами Союзу стали також Вірменія (договір про приєднання від 

10.10.2014) та Киргизстан (договір про приєднання від 23.12.2014). Договір 

про ЄАЕС набув чинності з 01 січня 2015 року, відповідно з цієї дати (для 

Вірменії – 02 січня 2015 року, Киргизстану – 14 травня 2015 року) введено 

новели в правове регулювання ряду аспектів працевлаштування громадян 

союзних країн. Зокрема починає функціонувати спільний ринок праці, буде 

реалізовуватися свобода переміщення робочої сили, скасовується потреба 

отримання дозволу на роботу при працевлаштуванні в іншій країні. Також 

досягнута домовленість, що в державі працевлаштування визнаються 

документи про освіту, видані освітніми організаціями держав-членів, без 

проведення встановлених законодавством держави працевлаштування 

процедури визнання та легалізації. Відповідно до статті 74 Договору 

оподаткування доходів нерезидентів проводиться по внутрішній 

резидентській ставці з першого дня найму [124].  

З метою розширення сфери можливого працевлаштування громадянам 

надається можливість його здійснення не тільки шляхом укладення 

трудового договору, а й за допомогою іншого виду працевлаштування – 

укладення цивільного-правового договору. Строк тимчасового проживання 

(перебування) працівника визначається строком дії трудового чи цивільно-

правового договору. Таким чином, функціонування ЄАЕС, якщо не брати до 

уваги геополітичні моменти, сприятиме більш ширшій реалізації права на 

працю індивідами, зокрема їх можливості знайти підходящу роботу в іншій 
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державі Союзу з отриманням загальних трудових, фінансових гарантій, що 

поширюються і на резидентів країни працевлаштування. В той же час 

пройшло ще занадто мало часу, щоб оцінити ефективність та дієвість 

запровадженого механізму спільного ринку праці, зокрема невідомі 

результати його потенційного впливу на зменшення нелегальної зайнятості. 

До того ж міграційні процеси носять односторонній характер, працівники 

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

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

призвести до зменшення в них працездатного населення та падіння 

економіки. 

Ми вже акцентували увагу на геополітичному підґрунті діяльності Росії 

в межах СНД та ЄАЕС. Враховуючи демографічні проблеми, ця держава 

прагне стимулювати імміграцію, в першу чергу молодих та освічених 

громадян з пострадянського простору. На федеральному рівні прийнята 

програма по наданню сприяння добровільному переселенню в Російську 

Федерацію співвітчизників, що проживають за кордоном. Окрім етнічних 

росіян, програмою можуть скористатися за певних умов також інші категорій 

осіб [125]. Згідно з інформацією Федеральної міграційної служби Росії, за 

період 2006-2014 років заяву на переселення подали 248 800 чоловік, що 

разом з їх сім’ями становить 558 400 потенційних мігрантів. У першому 

кварталі 2015 року від співвітчизників прийнято 27,5 тисяч заяв, в які 

включено 61,8 тисяч чоловік – що в 1,9 разів більше за аналогічний період 

минулого року [126]. Наприклад, в Таджикистані за перші 5 місяців року 

подано 4 тисячі заяв про участь в програмі, з них прийнято до розгляду 400; 

250 осіб уже отримали сертифікат російського співвітчизника [127]. 

У більшості випадків визначальним чинником участі в програмі є саме 

економічні причини, в тому числі сподівання на більш оплачувану діяльність 

при переселенні. Відповідно, подібні програми стимулювання еміграції є 

своєрідним способом перерозподілу трудових ресурсів пострадянського 

простору на користь економічно потужніших держав. 
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Стосовно національного законодавства пострадянських країн, то у всіх 

державах закріплено свободу вибору професії та роду діяльності, принцип 

добровільності праці, влада може лише сприяти працевлаштуванню, а не 

примушувати до одного з його видів. Добровільна незайнятість може бути 

лише підставою позбавлення статусу безробітного та припинення виплати 

допомоги, проте в жодному разі не притягнення до одного з видів юридичної 

відповідальності. Громадянам надана можливість як самостійного пошуку 

оплачуваної діяльності, самозайнятості, так і звернення за допомогою в 

реалізації права на працю до комерційних агенцій та державних структур, що 

займаються питаннями зайнятості. 

Державне регулювання відносин працевлаштування в першу чергу 

спрямоване на стимулювання активного пошуку роботи безробітними та 

створення нових (збереження існуючих) робочих місць роботодавцями. Це 

виражається в системі обліку безробітних (отриманні ними допомоги), 

визначенні підходящої роботи та наданні підприємствам фінансових 

преференцій у разі залучення додаткових трудових ресурсів. Законодавство 

про зайнятість усіх країн СНД забезпечує реальність намірів отримати 

роботу та соціальним захистом від безробіття. Так, статтею 25 Закону «Про 

зайнятість населення Республіки Білорусь» передбачається зняття з обліку 

безробітних, в тому числі тих, які не отримують державну допомогу, у разі не 

відвідування органів зайнятості більше 3 місяців без поважних причин, а 

також відмови від двох пропозицій підходящої роботи, або від двох 

пропозицій проходження професійної підготовки, перепідготовки чи 

підвищення кваліфікації по направленню відповідних державних органів. 

Якщо особа не з’являється в служби зайнятості більше одного місяця, 

виплата допомоги по безробіттю призупиняється на строк до трьох місяців. 

Також Закон передбачає ряд ситуацій пасивного пошуку роботи безробітним, 

що мають наслідком зниження розміру державної допомоги на 25 відсотків 

строком на один місяць. До таких ситуацій відноситься неявка особи на 

співбесіду з роботодавцем без поважним причин протягом 3 робочих днів з 
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дати видачі йому відповідного направлення, відмова без поважним причин 

з’явитися в орган працевлаштування для отримання направлення на роботу, 

якщо безробітний самостійно не займався пошуком оплачуваної діяльності та 

не інформував про це державні установи на їх вимогу [128]. 

У Казахстані особа знімається з обліку в якості безробітного у разі 

письмової відмови від двох пропозицій підходящої роботи, неявки на 

переговори з роботодавцем протягом 5 робочих днів з дня видачі 

направлення на роботу, неявка протягом цього ж строку в державний орган 

за отриманням направлення, самовільне, без поважних причин, припинення 

участі в громадських роботах або навчанні за направленням уповноваженого 

органу (стаття 16 Закону Республіки Казахстан «Про зайнятість населення») 

[129].  

Киргизьке законодавство передбачає призупинення виплати допомоги 

по безробіттю строком: до 3 місяців – у разі відмови від двох пропозицій 

підходящої роботи, в тому числі після закінчення професійного навчання за 

направленням служби зайнятості; до 1 місяця – у разі неявки протягом 3 

робочих днів з дня отримання направлення на співбесіду з роботодавцем без 

поважних причин, необґрунтована відмова з’явитися до державної установи 

за отриманням такого направлення. Також відмова від двох пропозицій 

підходящої роботи, як і невідвідування служби зайнятості більше двох 

місяців, є підставою зняття з обліку безробітного громадянина (статті 21, 23 

Закону Киргизької Республіки «Про сприяння зайнятості населення») [130]. 

 Жорсткими є положеннями вірменського законодавства – державна 

служба зайнятості призупиняє виплату допомоги по безробіттю строком на 

два місяці у тому разі, якщо безробітний принаймні один раз відмовився від 

пропозиції працевлаштування на підходящу роботу (стаття 26 Закону 

Республіки Вірменія «Про зайнятість населення») [90]. Подібні норми 

містить і законодавство інших пострадянських країн, різниться лише ступінь 

відповідальності за ту чи іншу дію – зняття з обліку чи припинення виплати 

державної допомоги на визначений час. Наявність такого механізму є 



100 

 

  

абсолютно правильним з точки зору боротьби з утриманським настроями 

населення, формування реального бажання пошуку та знаходження гідного 

виду зайнятості. 

У даному механізмі важливе значення посідає поняття «підходяща 

робота», під яким традиційно розуміють діяльність, що відповідає здоров’ю, 

кваліфікації та матеріальним умовам попередньої роботи. Водночас останні 

два критерії можуть не відповідати поточному стану ринку праці чи місцю 

проживання індивіда, відповідно поняття «підходяща робота» корегується в 

залежності від строку перебування на обліку в якості безробітного. 

Наприклад, білоруське право після шестимісячної неможливості знайти 

роботу громадянину по спеціальності встановлює, що підходящою може 

також вважатися робота, яка вимагає зміни професії (кваліфікації). Ще більш 

вільне тлумачення терміна пропонує грузинське законодавство, згідно з яким 

будь-яка оплачувана діяльність, в тому числі тимчасового характеру, є 

підходящою для звільнених з роботи за порушення трудової дисципліни; 

осіб, що не мають професії, вперше шукають роботу, перебувають в якості 

безробітного більше дванадцяти місяців або відмовилися від професійної 

перепідготовки (припинили її проходження) за направленням держави; 

колишніх в’язнів, звільнених з місць позбавлення волі; демобілізованих, що 

не мають професії. Наявність таких норм сприяє гнучкості державної 

політики зайнятості, збільшує шанси знайти роботу тим, хто її дійсно шукає. 

На відміну від пропагування активного пошуку роботи безробітними, 

позитивне стимулювання роботодавця на створення додаткових робочих 

місць (тобто стимулювання не під загрозою застосування санкцій за 

невиконання нормативів працевлаштування) представлено в механізмі 

правового регулювання інституту працевлаштування в значно меншому 

обсязі. Найбільш якісним зразком таких положень є стаття 24 Закону 

Молдови «Про зайнятість населення та соціальний захист осіб, що 

знаходяться в пошуку роботи», яка передбачає фінансову підтримку та 

пільги, які надаються для створення нових робочих місць. Встановлена 
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можливість пільгового кредитування підприємств для цих цілей на строк до 

трьох років під проценти в розмірі половини облікової ставки національного 

банку країни. Кредити надаються роботодавцям та безробітним, що 

здійснюють діяльність у виробничому, будівельному, туристичному секторі, 

сфері надання послуг, а також додатково беруть на себе зобов’язання 

працевлаштування на не менш як 50% новостворених робочих місцях 

офіційних безробітних на строк не менше трьох років. Іншим стимулом є 

зменшення розміру соціального внеску, у визначеному бюджетом розмірі, 

строком на дванадцять місяців. Дана опція поширюється на випадки 

працевлаштування осіб з числа випускників вищих навчальних закладів, в 

тому числі безробітних відповідної категорії, що перебувають на обліку в 

органах зайнятості на період не менше двох років [131]. Звичайно, 

можливість використання позитивного стимулювання роботодавців 

державою в значній мірі залежить від фінансових можливостей її бюджету, 

водночас такий механізм є досить ефективний, тому заслуговує на більше 

ширше представлення в національному законодавстві пострадянських країн. 

Враховуючи високий рівень безробіття, зазначимо, що знайти 

підходящу роботу в короткі терміни вдається далеко не завжди. Тимчасовим 

виходом з такої ситуації є залучення громадян до виконання громадських 

робіт, що проводяться в інтересах територіальної громади чи окремих 

роботодавців. До даних робіт не відноситься діяльність, пов’язана з 

необхідністю термінової ліквідації наслідків аварій, стихійного лиха, 

катастроф та інших надзвичайних ситуацій, яка вимагає спеціальної 

підготовки робітників, а також їх кваліфікованих та відповідальних дій в 

найкоротші строки. Правом на участь у громадських роботах можуть 

скористатися безробітні, що зареєстровані в державних установах зайнятості; 

переважне право надається особам з низьким рівнем конкурентоздатності на 

ринку праці; які не отримують допомогу по безробіттю, довгий час 

перебуваючи на обліку в якості безробітного. 
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Громадські роботи проводяться на добровільній основі, проте в деяких 

країнах СНД є певні особливості. Наприклад, в Білорусії існує поняття 

місячної норми виконання громадських робіт. Дана норма встановлюється 

щоквартально місцевими органами державної влади та не може 

перевищувати 10 робочих днів. Безробітний за власним бажанням може 

брати участь у більшій кількості днів робіт, відповідно кількість днів, що 

перевищує норму, буде зарахована в наступні періоди. Невиконання без 

поважних причин встановленої норми громадських робіт є підставою для 

прийняття компетентним органом рішення про призупинення виплати 

індивіду допомоги по безробіттю [132]. 

З особами, що залучаються до проведення громадських робіт, 

укладається трудовий або цивільно-правовий договір, строк якого є 

неоднаковий у різних країнах: в Узбекистані – до 6 місяців, у Таджикистані –

до 1 місяця з правом продовження до 3 місяців; у Вірменії – до двох місяців з 

правом продовження; в інших державах цей строк не конкретизований. 

Оплата громадських робіт здійснюється зацікавленим наймачем-особою, в 

чиїх інтересах ці роботи і проводилися, тобто державою (якщо здійснювалася 

діяльність в суспільних інтересах) або суб’єктами господарювання (якщо 

вони виступали замовниками та організаторами таких робіт).  

Цікавим стимулом для громадян брати участь у громадських роботах у 

законодавстві Росії та Білорусії є збереження на час їх виконання допомоги 

по безробіттю. Натомість у більшості інших держав СНД виплата допомоги 

по безробіттю на цей час, як правило, призупиняється. В Узбекистані при 

виконанні громадських робіт особам гарантується оплата праці на рівні, не 

нижчому допомоги по безробіттю, збільшеної на 15 відсотків. У Молдові 

таким громадянам гарантується щомісячне отримання за рахунок Фонду 

зайнятості щомісячної допомоги в розмірі 30 відсотків середньої заробітної 

плати по економіці за минулий рік на період не більше 12 календарних 

місяців. У Киргизстані оплата здійснюється за фактично виконаний обсяг 

робіт, але в будь-якому разі не нижче збільшеної на 50 відсотків допомоги по 
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безробіттю, та не вище чотирикратного розміру базової допомоги по 

безробіттю. 

 Спільною проблемою для всіх пострадянських країн є невідповідність 

між потребами виробництва (економіки) та освітнім (кваліфікаційним) 

потенціалом населення, пропонованим ринком праці набором спеціалістів. За 

таких умов зростає значення та важливість професійної орієнтації, 

підготовки та перепідготовки фахівців на затребувані ринком спеціальності. 

Так, стаття 21 Закону Таджикистану «Про сприяння зайнятості населення» 

передбачає здійснення за направленням державних органів професійної 

підготовки, підвищення кваліфікації, перепідготовки безробітних громадян, 

якщо: а) ці заходи сприятимуть їх працевлаштуванню; б) неможливо 

підібрати підходящу роботу через відсутність у індивіда необхідної 

професійної кваліфікації; в) необхідно змінити професію (спеціальність, рід 

занять) у зв’язку з відсутністю роботи, що відповідає наявним у особи 

професійним навичкам; г) втрачена здатність до виконання роботи за 

попередньою професією. Пріоритетне право використати дану форму 

працевлаштування надається інвалідам; безробітним громадянам, у яких 

закінчився шестимісячний період безробіття; громадянам, звільненим з 

військової служби та їх дружинам; випускникам загальноосвітніх закладів, а 

також особам, що вперше шукають роботу та не мають професії 

(спеціальності) [133]. 

На час проходження професійного навчання за громадянами 

зберігається право на отримання допомоги по безробіттю, в окремих 

державах додатково призначається стипендія. Причому, якщо в Молдові 

стипендія призначається при не отримуванні допомоги по безробіттю 

(становить 10 відсотків середньої зарплати в країні), то в Білорусії, Вірменії, 

Узбекистані, Росії таке уточнення відсутнє. Так, розмір стипендії у Вірменії 

становить 120 відсотків від базового обсягу допомоги по безробіттю. 

Білоруське законодавство визначає обсяг стипендії в розмірі 50 відсотків (75 

відсотків – при наявності дітей віком до 14 років або дитини-інваліда віком 
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до 18 років) заробітку за попереднім місцем роботи, але не менше півтора 

розміру величини мінімальної допомоги по безробіттю та не більше її 

трикратної величини. Диференційовано підходить до визначення розміру 

стипендії і російське законодавство. ЇЇ розмір може становити 100 відсотків 

заробітку за останні за попереднім місцем роботи (для осіб, що втратили 

здатність до виконання попередньої роботи через нещасний випадок на 

виробництві чи професійне захворювання); 75 відсотків заробітку 

(звільненим протягом 12 місяців, що передували навчанню, і які мали за цей 

період оплачувану роботу не менше 26 повних робочих тижнів); 50 відсотків 

заробітку (іншим категоріям громадян, в тому числі звільнених за порушення 

трудової дисципліни чи інші винні діяння).  

Узбецький законодавець, так само як і білоруський, в основу 

диференціації поклав наявність неповнолітніх дітей чи інших осіб на 

утриманні безробітного. У разі наявності утриманців стипендія становить 75 

відсотків, за їх відсутності – 50 відсотків величини попереднього заробітку. 

Також особливістю законодавства Узбекистану є можливість укладення 

службою зайнятості за довіреності суб’єктів господарювання від їх імені 

трудових договорів з попередньою професійною підготовкою безробітного 

[91]. За таких обставин виділений нами вид працевлаштування, професійне 

навчання з наступним працевлаштуванням в індивідуальному порядку чи за 

направленням державних органів, у даній державі набуває специфічних рис. 

Тобто, особа влаштовується на роботу на спеціальність, якою фактично не 

володіє, і одразу ж за рахунок роботодавця відправляється на її освоєння в 

начальний заклад. Попри деяку нелогічність такого механізму (прийняття на 

роботу за професією, якою ще не володієш), в будь-якому випадку він сприяє 

працевлаштуванню, зайнятості населення і тому має право на існування. 

Враховуючи нерівномірність розміщення трудових ресурсів в окремих 

країнах, влада стимулює мобільність руху робочої сили, її переселення на 

території, де відчувається нестача працівників. Статтями 22.1, 22.2 Закону 

«Про зайнятість населення в Російській Федерації» передбачається сприяння 
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органів служби зайнятості безробітним у переїзді в іншу місцевість для 

тимчасового працевлаштування за наявними у них професіями 

(спеціальностями). Таке сприяння з фінансової точки зору виражається у 

відшкодуванні вартості проїзду, добових витрат, вартості наймання 

помешкання, наданні одноразової допомоги тощо. З робітниками, що 

укладають договори в рамках реалізації регіональної програми підвищення 

мобільності трудових ресурсів, укладаються трудові договори на 

невизначений термін або строковий договір тривалістю не менше трьох 

років, в якому вказуються заходи з підтримки особи, включаючи компенсації 

та інші виплати, що надаються роботодавцем, умови та порядок їх надання. З 

метою запобігання плинності кадрів, зловживання даною програмою, 

додатково передбачається стягнення з працівників вартості усіх отриманих 

ними матеріальних преференцій у разі розірвання договору з власної 

ініціативи раніше трирічного терміну [134]. Подібні програми існують також 

в Таджикистані та Молдові. Зокрема законодавство останньої передбачає при 

працевлаштуванні безробітного за направленням державних органів до 

роботодавця, розташованого більше ніж за 30 кілометрів від його поточного 

проживання, надання одноразової допомоги на працевлаштування в обсязі 

середньої зарплати по економіці за минулий рік. Також надається допомога 

на облаштування на новому місці роботи, величина якої складає три середні 

зарплати по країні за минулий рік. 

Проаналізовані нами окремі аспекти державної політики зайнятості, 

зокрема організація проведення громадських робіт, професійне навчання, 

мобільність трудових ресурсів, стосуються в повній мірі всіх безробітних, що 

відповідають тим чи іншим критеріям. Водночас на ринку праці в складі 

трудового ресурсу представлено ряд соціальних груп населення (інваліди, 

молодь, демобілізовані, звільнені з місць позбавлення волі, сироти, батьки, 

що мають на утриманні малолітніх дітей, особи передпенсійного віку тощо), 

які в силу об’єктивних причини не мають можливості на рівних конкурувати 

за робоче місце з іншими верствами працездатного населення. За таких умов 
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держава, здійснюючи правове регулювання інституту працевлаштування, 

передбачає для них певні преференції, в тому числі через систему квотування 

(бронювання) робочих місць для даних соціальних груп. 

Законодавство Казахстану містить спеціальне поняття «соціальне 

робоче місце», під яким слід розуміти створюване роботодавцем на 

договірній основі з місцевим виконавчим органом робоче місце, призначене 

для працевлаштування цільових груп з частковою компенсацією 

роботодавцям витрат на оплату їх праці. Залучаючи молодь до трудової 

діяльності, держава стимулює створення тимчасових робочих місць для 

проходження молодіжної практики. Це здійснюється на підставі договору 

підприємства та місцевої влади, в якому в тому числі визначаються строк та 

джерела фінансування такого проекту. Особливостями молодіжної практики 

є те, що вона спрямована на молодих спеціалістів, не старших 29 років; 

виконувана робота має відповідати профілю освіти; кількість робочих місць 

не обмежується, робота носить тимчасовий характер, для її організації не 

можуть використовуватися постійні вакансії; оплата праці учасників 

практики здійснюється за рахунок бюджетних асигнувань [129]. 

Роботодавцям Молдови, які працевлаштували на невизначений строк 

на основі індивідуального трудового договору випускників вищих 

навчальних закладів, що навчалися за рахунок державних коштів та 

зареєстровані в агентствах зайнятості, держава надає фінансові преференції. 

Зокрема вони отримують з бюджету протягом 12 місяців на кожного 

працевлаштованого випускника суму в розмірі однієї мінімальної місячної 

зарплати для додаткової оплати праці молодого спеціаліста. Відзначимо, що 

умовою безповоротності такої допомоги є тривалість трудового договору не 

менше трьох років з дати укладення. У протилежному випадку підприємство 

змушене буде повернути всю суму отриманої допомоги [131]. 

Додатковими гарантіями для окремих верств населення, що 

потребують додаткового соціального захисту, є встановлення місцевими 

радами народних депутатів для них мінімальної кількості робочих місць в 
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штаті суб’єктів господарювання, в тому числі з гнучкими формами 

зайнятості. Подібна квота не може бути меншою 7 відсотків (в тому числі 3 

відсотків для інвалідів) від загальної кількості персоналу. Невиконання даної 

вимоги підприємством є підставою застосування штрафних санкцій. За кожне 

нестворене робоче місце компанії платять штраф у розмірі середньої річної 

зарплати працівника. Так само санкція до роботодавця застосовується і у разі 

відмови від прийому на роботу раніше заявлених випускників вищих 

навчальних закладів, а також направлених на перепідготовку [133]. 

У Таджикистані подібні квоти встановлюються для суб’єктів 

господарювання, в штаті яких перебуває не менше 20 чоловік, у розмірі 5 

відсотків величини персоналу. Якщо робочі місця, встановлені по квотах, не 

використовуються окремими групами населення протягом одного року, то 

вони залишаються на наступний рік. Про встановлення квот роботодавці та 

державні органи зайнятості інформують населення через засоби масової 

інформації не пізніше двомісячного строку з дати їх затвердження. 

Найбільш широко правове регулювання працевлаштування громадян з 

низьким рівнем конкурентоздатності на ринку праці здійснюється в Білорусії. 

Додаткові гарантії зайнятості даних соціальних груп реалізуються в тому 

числі шляхом встановлення броні для прийому на роботу для всіх суб’єктів 

господарювання, що здійснюють діяльність у межах республіки. Рішення про 

встановлення броні на наступний календарний рік приймається місцевим 

виконавчими та розпорядчими органами із врахуванням пропозицій 

роботодавців не пізніше 1 листопада поточного року. У рішенні зазначається 

найменування роботодавців, категорія громадян, що потребують соціального 

захисту, з зазначенням мінімальної кількості робочих місць по кожній з них 

[135]. Спрямування на роботу по броні здійснюється винятково за 

направленням уповноважених державних органів. 

Держава відповідно до законодавства про працю гарантує надання 

першого робочого місця випускникам державних навчальних закладів, які 

надають професійно-технічну та вищу освіту за рахунок бюджету, особам з 
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особливостями психофізичного розвитку, які засвоїли навчальні програми у 

загальноосвітніх закладах загального типу або спеціальні навчальні 

програми, а також демобілізованим військовослужбовцям строкової 

військової служби. Гарантії при наданні першого робочого місця 

поширюються на осіб тільки в тому випадку, якщо раніше вони не 

перебували в трудових відносинах. Надання першого робочого місця 

молодим спеціалістам здійснюється шляхом направлення їх на роботу за 

розподілом в установленому законом порядку. Працевлаштування громадян з 

особливостями психофізичного розвитку та демобілізованих здійснюється за 

рахунок броні [136]. Також органи зайнятості забезпечують 

працевлаштування батьків, на яких покладено зобов’язання по компенсації 

державних видів актів на утримання їх дітей. При отриманні відповідної 

судової постанови вони здійснюють пошук підходящого робочого місця з 

того розрахунку, щоб заробіток дозволяв покрити в повній мірі щомісячні 

компенсаційні виплати та за людиною збереглося не менше 30 відсотків 

заробітної плати. 

Значну увагу законодавство пострадянських країн приділяє 

працевлаштуванню осіб з обмеженими можливостями, в кожній державі 

прийнято окремий закон про зайнятість та соціальний захист інвалідів. З 

урахуванням індивідуальних програм реабілітації даній категорій людей 

забезпечується можливість реалізувати право на працю у роботодавця із 

звичайними умовами роботи, в спеціалізованих організаціях, цехах та на 

дільницях, що використовують працю інвалідів, а також займатися 

підприємницькою та іншою оплачуваною діяльністю у встановленому 

законом порядку. Не допускається з мотивів інвалідності відмова в укладенні 

трудового договору, звільнення особи, переведення на іншу роботу з 

ініціативи адміністрації підприємства без його згоди, за винятком випадків, 

коли за висновком експертної комісії стан здоров’я інваліда перешкоджає 

виконанню ним професійних обов’язків або загрожує здоров’ю та безпеці 

праці інших працівників. 



109 

 

  

Стимулюючи працевлаштування інвалідів, всі пострадянські держави 

пішли по шляху встановлення квоти (броні) на прийняття їх на роботу, за 

невиконання яких на підприємства накладаються штрафні санкції. 

Наприклад, законом Азербайджану «Про профілактику інвалідності, 

реабілітацію та соціальну захищеність інвалідів» встановлена норма, що на 

підприємствах всіх форм власності кожне з 25 робочих місць має надаватися 

інвалідам. Невиконання цієї вимоги має наслідком зобов’язання сплатити на 

користь Фонду соціального захисту інвалідів кошти в розмірі трьох 

середньомісячних зарплат в державі за кожен місяць невиконання нормативу. 

Також на підприємства покладається обов’язок подальшого 

працевлаштування громадян, що втратили працездатність чи отримали 

професійне захворювання під час роботи на цьому підприємстві; в 

протилежному випадку, при звільненні працівника вони зобов’язані 

перерахувати на користь Фонду грошову суму, еквівалентну 120 

середньомісячним заробітним платам, які встановлені в республіці [137]. У 

Вірменії штраф за порушення квоти працевлаштування передбачено в розмірі 

середньорічної заробітної плати працівника за кожне ненадане (нестворене) 

робоче місце. 

Молдавський законодавець квоту визначив на рівні 5 відсотків, вона 

застосовується при чисельності персоналу компанії 20 та більше осіб. 

Цікавим моментом є зобов’язання роботодавця обліковувати заяви інвалідів, 

що зверталися з приводу працевлаштування, а також фіксувати рішення про 

прийняття (відмову у прийнятті) на роботу з відповідним обґрунтуванням 

(стаття 34 Закону «Про соціальну інтеграцію осіб з обмеженими 

можливостями») [138]. Такий механізм має сприяти більш відповідальному 

відношенню суб’єктів ринку до реалізації права на працю інвалідів, 

ширшому врахуванню їх інтересів, у тому числі шляхом створення для них 

додаткових робочих місць у межах конкретного підприємства. Аналогічна 

Молдові квота працевлаштування та штатна чисельність, до якої вона 

застосовується, передбачена також в Киргизстані (стаття 31 Закону «Про 
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соціальний захист інвалідів у Республіці Киргизстан») [139], Казахстані 

(стаття 30 Закону «Про соціальний захист інвалідів у Республіці Казахстан») 

[140] та Таджикистані (стаття 26 Закону «Про соціальний захист інвалідів») 

[141]. 

Російський законодавець відмовився від встановлення на 

федеральному рівні чіткої квоти для прийому на роботу інвалідів, це право 

делеговано суб’єктам федерації. У федеральному законодавстві лише 

нормативно закріплено, що це здійснюється в межах від 2 до 4 відсотків 

(якщо у штаті підприємства більше 100 чоловік), або в межах до 3 відсотків 

середньосписочної чисельності (якщо в штаті перебуває від 35 до 99 осіб 

включно). У рамках квоти для прийому на роботу інвалідів на підприємства 

також покладається зобов’язання створити спеціальне робоче місце для 

особи з обмеженими можливостями – місце, яке вимагає додаткових заходів 

по організації праці. Кількість таких робочих місць знову ж таки 

визначається виконавчими органами суб’єктів федерації [142]. 

Як бачимо, здійснюючи правове регулювання правовідносин з 

працевлаштування інвалідів, держави СНД віддають перевагу 

адміністративним методам, встановлюючи загальнообов’язкові нормативи 

працевлаштування та фінансову відповідальність за їх порушення. В 

основному вони носять жорсткий характер, квотування означає фактично 

резервування робочих місць для інвалідів, що направляються на роботу 

службою зайнятості; при цьому таке направлення носить обов’язковий 

характер. У порівнянні з вище приведеним, в Україні діє більш гнучка 

система, відповідно до якої підприємство самостійно вирішує завдання 

заповнення квоти, а коли виникає потреба – звертається за допомогою до 

служби зайнятості. Лише за підсумками року, у разі з’ясування факту 

невиконання встановленого нормативу працевлаштування, на підприємства 

накладаються штрафні санкції. 

Підводячи підсумки специфіки правового регулювання 

працевлаштування в країнах СНД, вважаємо за потрібне відзначити, що до 
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розпаду СРСР ринок праці союзної держави декларував та забезпечував 

повну зайнятість, тому характеризувався низькою продуктивністю та 

невисокою мобільністю людських ресурсів. С переходом до ринкових 

відносин новоутворені держави почали формувати власні ринки праці, 

самостійно визначати види та форми працевлаштування населення, виходячи 

з наявних демографічних та соціально-економічних умов. Враховуючи 

спільну радянську нормативну спадщину, в значній мірі це відбувається за 

схожим механізмом, наприклад, базові закони про зайнятість та соціальний 

захист інвалідів всіх держав мають подібну структуру, співпадають назви їх 

розділів та окремих статей.  

Змістовне наповнення звичайно відрізняється, зокрема кожна держава 

формує власну процедуру проведення громадських робіт та професійного 

навчання, квоти та резервування робочих місць для окремих категорій 

населення. Причому ступінь диференціації залежить від того, наскільки 

держави відійшли від радянських стандартів працевлаштування. На даному 

тлі виділяється законодавство Білорусі, де збереглося найбільше таких 

елементів, зокрема адміністративне забезпечення першим робочим місцем, 

встановлення броні для прийняття на роботу окремих соціальних груп, норми 

виконання громадських робіт.  

Також особливістю ринків праці колишніх союзних республік є те, що 

після розпаду радянської держави вони не стали ізольованими, замкнутими 

системами, а продовжують діяти у взаємозв’язку між собою. Спроби 

здійснювати координацію такої співпраці здійснюються в рамках 

Співдружності Незалежних Держав. Водночас, через соціально-політичні 

розбіжності діяльність об’єднання не є ефективною в даній площині. Більш 

дієвий механізм співпраці, зокрема зі спільним ринком праці, закладено в 

іншому наднаціональному утворенні – Євразійському економічному союзі. 

Проте пройшло ще занадто мало часу, щоб підводити підсумки його роботи: 

стверджувати, чи дійсно він сприятиме зростанню можливості для громадян 
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реалізувати власне право на працю, чи просто стане ще одним геополітичним 

проектом Росії, спрямованим на відбудову колишньої імперії. 

 

 

2.3 Правове регулювання працевлаштування в інших країнах світу 

 

Згідно з даними Організації Об’єднаних Націй станом на 2015 рік в 

світі нараховується 193 незалежні держави. Як самостійний суб’єкт 

міжнародного права кожна з них проводить власну зовнішню та внутрішню 

політику, в тому числі здійснює пошук оптимального механізму правового 

регулювання відносин працевлаштування. Очевидно, що зміст такого 

механізму значно відрізняється у тих чи інших державах, адже їх соціально- 

економічні, політичні, історичні умови розвитку неоднакові, відповідно 

різняться і можливості громадян реалізувати право на працю. 

Окрім згадуваних вже в попередніх підрозділах Європейського Союзу, 

Співдружності Незалежних Держав, Євразійського економічного союзу, в 

світі функціонує значна кількість інших міждержавних об’єднань, які 

ставлять за мету соціально-економічну співпрацю, хоча інтеграція в них до 

рівня вільного руху робочої сили практично не відбувається. Так, важливе 

місце в формуванні північноамериканського ринку праці відіграла 

континентальна угода про вільну торгівлю між США, Канадою та Мексикою 

(NAFTA) від 17 грудня 1992 року (набула чинності з 01 січня 1994 року) 

[143]. Хоча угода не передбачає спільного ринку праці між країнами 

об’єднання, проте забезпечує вільний рух капіталу, що сприяє створенню 

нових робочих місць; цей фактор серйозно вплинув на міграційні процеси в 

регіоні. Зокрема з території США до Мексики було винесене трудомістке 

виробництво, внаслідок чого були створені нові робочі місця в одній країні і, 

відповідно, скорочені їх в іншій. Також угода полегшила тимчасове 

переміщення робітників в рамках внутрішнього ринку праці компаній, хоча в 

той же час збереглася вимога щодо отримання візи та дозволу на роботу. 
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Враховуючи різні рівні економічного розвитку країн NAFTA, масову 

нелегальну міграцію населення з Мексики до США, навряд чи навіть в 

довгостроковій перспективі є сенс говорити про запровадження спільного 

ринку праці. Швидше матиме місце лібералізація трудового та міграційного 

законодавства, яка сприятиме створенню ширших можливостей для 

кваліфікованої робочої сили реалізувати своє право на працю в іншій 

державі. 

Прикладом міжконтинентальної співпраці може слугувати об’єднання 

БРІКС (BRICS), до складу якого входять Бразилія, Росія, Індія, Китай та 

Південна Африка. Спочатку об’єднання носило неформальний характер, 

проте згодом почали з’являтися ознаки більш тісної співпраці, зокрема спроб 

спільними зусиллями впливати на світові політичні та економічні процеси, в 

тому числі щодо зайнятості населення. В ході 104 сесії Генеральної 

конференції Міжнародної організації праці, що проходила в червні 2015 року 

в Женеві, країни БРІКС оприлюднили спільну заяву про підтримку стратегії 

керівництва МОП у сфері забезпечення зайнятості, гарантій прав 

працівників, розвиток тристороннього партнерства урядів, профспілок та 

підприємців. Враховуючи те, що населення об’єднання становить 42% від 

загальносвітової чисельності обсягу, акцентується увага на важливості 

консолідації спільної позиції щодо питань економічного зростання, 

створення робочих місць, гідної роботи та соціального захисту. Відповідно, 

на січень 2016 року анонсована перша зустріч міністрів праці та зайнятості 

для обміну досвідом у сфері соціальної політики та напрацювання 

скоординованої стратегії для сприяння якісній та інклюзивній зайнятості 

[144]. Враховуючи географічну віддаленість Бразилії та Південної Африки, а 

також демографічний потенціал Індії та Китаю, навряд чи є сенс говорити 

про вільний рух робочої сили. Водночас, зважаючи на перенасичення ринку 

праці Китаю та нестачу робочої сили на далекосхідних територіях Росії, 

цілком можливо очікувати подальшу лібералізацію міграційного 
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законодавства, яка створить додаткові можливості китайським робітникам 

для працевлаштування в Російській Федерації. 

Низький рівень інтеграції наднаціональних об’єднань в питанні 

зайнятості призводить до того, що ключове значення у регулюванні відносин 

працевлаштування належить національним законодавствам окремих країн. 

Важливість вибору оптимального механізму такого регулювання підкреслює 

той факт, що за оцінкою МОП більше 40 мільйонів осіб вступають щороку на 

глобальний ринок праці. При цьому, до широко розповсюдженого безробіття 

додається також трансформація самих трудових відносин, що створює нові 

проблеми в сфері працевлаштування громадян. Зокрема в наш час зайнятістю 

за наймом охоплюється лише половина всіх працюючих в світі і всього лише 

20 відсотків в таких регіонах як країни на південь від Сахари та Південна 

Азія [145]. З іншого боку, розвивається самозайнятість, інші форми 

оплачуваної діяльності. В той же час у більшості держав незмінно високим 

залишається кількість робочих місць, пов’язаних з неформальною 

економікою та неоплачуваною сімейною працею. 

Так само як і в законодавстві держав Європейського Союзу, 

пострадянських країнах, активна національна політика в сфері зайнятості 

характерна і для Китаю. На сесії Всекитайських зборів народних 

представників, голова Державної ради республіки Вень Дзябао серед 

основних пріоритетів роботи уряду в даній площині виділив заохочення 

самостійного пошуку роботи безробітними, самостійного підприємництва; 

посилення професійної підготовки; прискорення формування єдиного 

нормованого рикну праці в місті і на селі; вдосконалення системи 

соціального обслуговування з працевлаштування; зростання жорсткості 

вимог до підприємств всіх форм власності з приводу дотримання закону при 

укладенні та виконанні трудових договорів; формування довгострокового 

механізму допомоги з працевлаштування сім’ям з «нульовою зайнятістю» 

тощо [146]. На противагу активній державній політиці, ряд розвинутих країн 

(США, Канада, Австралія) віддають перевагу ліберальному підходу, який 
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характеризується динамічністю та мобільністю робочої сили, яскраво 

вираженою децентралізацією – кожен регіон держави має власні нормативні 

акти, присвячені питанням зайнятості та працевлаштування. Ліберальна 

політика меншою мірою спрямована на створення загального добробуту в 

країні, вона більше орієнтована на пропагування активності особистих зусиль 

кожного індивіда для досягнення бажаного рівня добробуту. 

Поряд з цим загальне керівництво цими процесами все-таки 

залишається за центральною владою. Так, Міністерство праці США 

затвердило п’ятирічний стратегічний план на 2014-2018 роки, положення 

якого, враховуючи виклики міжнародної конкуренції ХХІ століття, основним 

напрямом державної стратегії зайнятості визначають підвищення 

конкурентоспроможності робочої сили. Наголос в плані зроблено на 

досягненні мети забезпечення гідною роботою кожного громадянина, 

вдосконаленні системи підготовки трудових ресурсів, залученні влади до 

процесу забезпечення адекватної освіти та навчання [147, с. 5]. Стратегія 

США по зміцненню конкурентоспроможності робочої сили і забезпеченню 

кадрового потенціалу американської економіки знайшла своє вираження у 

ряді прийнятих ініціатив модернізації системи підготовки кадрів, що 

реалізовуються з урахуванням поточного і перспективного попиту [148,                     

с. 94]. 

Унікальною системою регулювання відносин працевлаштування є так 

звана модель «довічного найму», що використовується в Японії. У зв’язку з 

наданням гарантій зайнятості працівнику протягом усього періоду трудового 

життя, збільшенням виплат в залежності від віку та стажу роботи на 

підприємстві вдається знизити до мінімуму плинність кадрів, звести рівень 

безробіття до 3-3,5 відсотків. Як зауважують вітчизняні науковці, в значній 

мірі успіх реалізації даної моделі пов’язаний зі специфічним ментальним 

середовищем в Японії, духом колективізму, несприйняттям сильних та 

активних лідерів, що контрастно виділяються на фоні інших осіб [149,                     

с. 370]. Відповідно, приведена модель слабо придатна для адаптації та 
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використанні в інших регіонах світу, умови життя, суспільні відносини в 

яких значно відрізняються від японських стандартів.  

В умовах періодичних національних та світових економічних криз для 

збереження системи «довічного найму» перед японськими роботодавцями 

постала необхідність вжиття заходів, які б дозволили оптимізувати витрати 

на оплату праці. Маючи моральні зобов’язання перед працівниками, 

найнятими на умовах довічного найму (тобто не маючи можливості їх 

звільнити), японські компанії змушені вдатися до вжиття наступних заходів: 

1) обмежили прийом на роботу на умовах гарантованої зайнятості 

випускників вищих та середніх навчальних закладів; 2) розширили 

використання різноманітних форм непостійної зайнятості; 3) посилили в 

системі оплати праці акцент на елементах, які б дозволили надати заробітній 

платі за віком більшої гнучкості [150]. 

Такий підхід забезпечує збереження зайнятості і виключає виникнення 

відносин працевлаштування. Натомість держава зосереджує свою увагу на 

індивідах, що не мають постійної роботи: здійснюються спроби включити їх 

в систему «довічного найму», створити умови для інших форм оплачуваної 

діяльності. 

На відміну від американського та європейського континентів, регіон 

Африки, Південної Азії, Океанії характеризується демографічним 

зростанням, гіршим рівнем життя та нижчими соціальними стандартами, що 

очевидно відображається і на відносинах працевлаштування. Як зазначає                

І.О. Абрамова, сучасне положення на ринку праці в Африці є кризовим. В 

його основі лежить ряд факторів, найважливішим з яких є різка 

розбалансованість між швидким зростанням працездатного населення та 

створенням робочих місць, яка виражається в величезному перевищенні 

пропозиції робочої сили над її попитом. Кризовий стан ринку праці посилює 

також високий відсоток зайнятих в сільській місцевості, значне поширення 

неповної зайнятості, зростання сільської міграції у міста та збільшення 

неформального сектору, ріст безробіття серед освіченої молоді та «втеча 
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мізків», величезні масштаби убогості та злиднів серед працюючих осіб [151, 

c. 416]. Подібна диспропорція ринку праці свідчить про незбалансованість 

економіки та суспільного ладу всього африканського континенту. Фактично 

має місце багатократне перевищення кількісного відтворення робочої сили 

над існуючими можливостями її ефективного використання, чим руйнується 

людський та трудовий потенціал, фундамент подальшого економічного 

зростання. 

Стосовно Південної Азії та Океанії, то кризовим явищам в сфері 

працевлаштування сприяє те, що цілі в сфері зайнятості до цього часу 

ставилися в рамках національних планів розвитку, а не в конкретних 

документах, що присвячені регулюванню даного питання. Зазначена 

тенденція змінюється дуже повільно, її прикладом можуть слугувати 

активізація процесів формування державної політики щодо відносин 

зайнятості в Камбоджі, прийняття конкретних документів, присвячених даній 

політиці, в Папуа-Новій Гвінеї, Фіджі, Самоа, Шрі-Ланці, В’єтнамі [152]. 

Серед найбільш масштабних державних програм зростання зайнятості 

населення варто виділити Національний закон Індії про гарантії зайнятості в 

сільській місцевості імені Махатми Ганді. Практична реалізація даного 

нормативного акта гарантує 100 днів роботи на рік приблизно шістдесяти 

мільйонам чоловік. 

Досліджуючи запровадження стимулів для роботодавця в створенні 

(збереженні) робочих місць, відмічаємо досить неоднорідне відношення 

різних держав до потреби використання даного механізму. Найбільш 

спільною та об’єднуючою рисою є те, що даний стимул стосується в 

основному працевлаштування окремих соціальних чи професійних груп, 

скорочених працівників, громадян з низьким рівнем 

конкурентоспроможності на ринку праці. Так, відповідно до Закону США 

«Про інвестиції в трудові ресурси» суб’єкти господарювання, що здійснюють 

професійну підготовку окремих категорій населення (молоді без освіти чи з її 

низьким рівнем, осіб передпенсійного віку, самотніх жінок з дітьми та ін.), 
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можуть отримати знижку в оподаткуванні результатів комерційної діяльності 

при сплаті податку на прибуток. Розмір знижки коливається на рівні 7-10 

відсотків і остаточно встановлюється адміністрацією кожного окремого 

штату. У разі прийнятті на роботу після такого професійного навчання 

відповідного працівника, підприємство протягом наступних двох 

календарних років має можливість використати податкову пільгу в розмірі 

4,5 тис. доларів США на рік з розрахунку на кожну працевлаштовану особу. 

Додатковим стимулом для підприємств виділяти фінанси на професійну 

освіту молоді є повне звільнення даних коштів від оподаткування [153, c. 57]. 

Важливість професійного навчання, в тому числі перепідготовки 

фахівців, також відображається в програмах співпраці американської влади 

та бізнесу. Прикладом можуть слугувати спільні програми перепідготовки 

працівників, яких планують звільнити. Механізм такої програми передбачає, 

що підприємства самостійно визначають власні потреби в кадрах та 

відповідно до цього визначають профіль навчання і подальшого 

обов’язкового працевлаштування звільнених осіб. Зацікавленість бізнесу в 

подібних програмах полягає в отриманні певної субсидії від держави на 

визначену кількість підготовлених осіб. Зважаючи на децентралізацію 

американської правової системи, влада штату має можливості встановлювати 

додаткові критерії отримання такої субсидії (час роботи за новою 

спеціальністю, час та тривалість підготовки тощо).  

Останнім часом активно розвивається і такий напрямок в політиці 

зайнятості США як стимулювання дрібного та середнього бізнесу в створенні 

нових робочих місць. Таке стимулювання реалізується завдяки введенню 

пільгової податкової системи. Наприклад, компанії, які мають в штаті менше 

десяти чоловік, звільняються від регулярних податкових перевірок та 

складання певних форм звітності [154]. Якщо говорити про створення 

сприятливих умов для працевлаштування окремих професійних груп, то 

можна згадати програми грантів по найму поліцейських (COPS Hiring Grant 

Program)та грантову підтримку пожежної служби (Firefighter Security Grants). 
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З фонду першої із згаданих програм виплачуються гранти в розмірі до 75 

відсотків початкової зарплати поліцейських та інших форм винагороди 

офіцерам поліції, які працюють на умовах повного робочого дня. Джерелом 

фінансування гранту на 75 відсотків були кошти федерального бюджету, на 

25 відсотків – місцевого; в будь-якому випадку загальні витрати на одну 

ставку не повинні перевищувати 125 тисяч доларів. Друга ж програма 

передбачає конкурсні умови визначення отримувачів грантів та їх розмірів 

[155]. 

В умовах фінансової нестабільності, періодичної потреби підприємців 

оптимізувати бізнес-процеси, в тому числі шляхом зменшення фонду оплати 

праці, досить поширеним на американському континенті виявився такий 

інструмент активної політики зайнятості як програми «розподілу праці» 

(work-sharing). Дані програми формалізуються в тристоронній угоді, яка 

укладається працівником, роботодавцем та уповноваженим органом 

державної влади; при цьому заявка на укладення такої угоди спільно 

подається працівником та адміністрацією підприємства. Механізм програми 

полягає в тому, що роботодавці не скорочують персонал, а переводять його 

на неповний робочий день. У якості компенсації втраченого заробітку 

держава виплачує працівникам спеціальну допомогу на період дії такої 

угоди. 

Стимулюючи працевлаштування громадян з низькою 

конкурентоспроможністю, влада будь-якої країни в першу чергу акцентує 

увагу на потребі забезпечення зайнятості молоді, інвалідів та осіб старшого 

віку. Найбільш вразливою в даній групі виглядає молодь, до того ж її 

незайнятість та злиденність повсякденного існування підштовхує до 

найманства – участі у військових конфліктах та локальних війнах (Сирія, 

Ірак, Сомалі, Південний Судан тощо). Отже, у даному випадку проблеми 

зайнятості переплітаються з більш глобальними викликами світової безпеки 

та правопорядку. В рамках професійної орієнтації та професійної підготовки 

в багатьох країнах (Йорданія, Ліберія, Південна Африка, Парагвай, Уругвай 



120 

 

  

та ін.) на центральному рівні була схвалена політика, направлена на 

вдосконалення системи освіти та професійної підготовки шляхом включення 

трудового досвіду в програми професійно-технічного навчання; в ряді країн 

також прийнята політика, спрямована на створення або реформування 

системи учнівства. В Колумбії, Сальвадорі, Перу, Беніні розширені заходи по 

працевлаштуванню молоді включають виправне навчання, підготовку на 

ринку праці, стимулювання роботодавців для прийому на роботу 

незахищеної молоді, сприяння розвитку молодіжного підприємництва [152]. 

У рамках відкриття та розвитку власної справи здійснюється формування 

бізнес-навичок, розширюється доступ до фінансування, мікрокредитів, 

збільшується обсяг не фінансової підтримки молоді. 

Згадувана вже нами японська система зайнятості, що передбачає 

довічний найм робочої сили, орієнтується на першочергове 

працевлаштування «свіжих випускників», які щойно отримали диплом та 

кваліфікацію в тій чи іншій галузі. За таких обставин ймовірність отримати у 

майбутньому постійну роботу для тих, хто не зміг це зробити одразу після 

закінчення навчального закладу, з кожним роком все меншає. Невключення 

значної частини молодих громадян в систему довічного найму посилює 

поляризацію молодих японців за доходами та статусом. Адже постійні 

працівники отримують платню як мінімум вдвічі більше за тих, хто може 

розраховувати лише на тимчасову зайнятість. Щодо поляризації за статусом, 

то вона пов’язана з ментальними особливостями – сприйнятті непостійної 

зайнятості як певного відхилення від норми, загальноприйнятого способу 

життя. При цьому держава не надто активно втручається в ці процеси, 

основні сподівання покладаються на економічне зростання, що забезпечить 

створення додаткових робочих місць для молодих спеціалістів. 

Очевидно, що працевлаштування громадян з обмеженими 

можливостями є не лише частиною державної політики зайнятості, а й 

елементом соціальної реабілітації цих осіб, формування у них відчуття 

корисності та потрібності для суспільства. Як правило, законодавство 
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світових країн, як і досліджуваних нами в попередніх підрозділах держав 

Європейського Союзу та Співдружності Незалежних Держав, йде шляхом 

нормативного закріплення заборони дискримінації при працевлаштуванні за 

ознакою інвалідності (окрім медичних протипоказань), а також встановлення 

квот для працевлаштування даної соціальної групи. 

Законом США «Про інвалідність» 1990 року забороняється обмеження 

трудових прав громадян з обмеженими можливостями. Характеру незаконної 

набуває відмова роботодавця у працевлаштуванні у зв’язку з тим, що йому 

відомо про інвалідність кандидата, відмова від створення необхідних умов 

для інваліда, використання спеціальних тестів, які були б навмисно 

спрямовані не на його користь. У рамках працевлаштування даної групи 

населення на федеральному та місцевому рівнях розробляються спеціальні 

програми навчання та перенавчання на основі особливих методик викладу 

матеріалу; створюються додаткові робочі місця, оснащені спеціальними 

засобами, укладаються угоди з роботодавцями щодо виділення для створення 

робочих місць цільових фінансових дотацій [156, с. 12]. Підвищена увага 

спрямовується на працевлаштування громадян з важкими формами 

інвалідності, діє спеціальна програма субсидіювання (Supported Employment 

or individuals with the most significant disabilities) [157]. Розмір допомоги в 

рамках цієї програми встановлюється кожному штату диференційовано, він 

не може бути меншим за триста тисяч доларів або 1/3 від 1 відсотка загальної 

виділеної суми. Для кожної території США, яка не входить до складу 

жодного з штатів (Американські Віргінські острови, Пуерто-Ріко та ін.), сума 

є меншою та становить 1/8 від 1 відсотка загальної виділеної суми 

За даними Китайської федерації інвалідів в країні нараховується 

близько 7,3 мільйонів чоловік працездатного віку з психічними розладами 

здоров’я та важкими фізичними проблемами, які складають 23 відсотки 

загальної чисельності населення працездатного віку з обмеженими 

можливостями. Враховуючи значно нижчий рівень їхньої зайнятості ніж у 

інших групах інвалідів, влада Китаю в Національному плану по створенню 
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установ сприяння зайнятості інвалідів передбачила, що до 2020 року в 

кожному окрузі держави має з’явитися принаймні один заклад, який би 

пропонував працевлаштування громадянами з психічними розладами чи 

важким ступенем інвалідності [158]. Дані установи матимуть некомерційний 

характер, відрізнятимуться гнучкістю організації праці з точки зору робочого 

графіка, інтенсивності пропонованої роботи та винагороди за її виконання, 

адаптивністю умов договору про працевлаштування. 

Ефективним з точки зору забезпечення результативного 

працевлаштування є механізм квотування, який передбачає зобов’язання 

роботодавців прийняти на роботу певну кількість інвалідів під загрозою 

застосування фінансових санкцій. Наприклад, канадське законодавство 

покладає обов’язок на суб’єктів господарювання з чисельністю персоналу 

більше 100 чоловік мати у штаті працюючих інвалідів, відсоток яких не 

повинен бути меншим за офіційні середньостатистичні дані, оприлюднені в 

установленому порядку. Поряд з цим інша північноамериканська країна –

США не вважає за потрібне встановлювати квоти для працевлаштування 

інвалідів. Її позиція виходить з того, що подібне квотування має ознаки 

дискримінації, тобто утиснення трудових прав здорових громадян та 

втручання в комерційну діяльність суб’єктів бізнесу. 

У контексті державної політики щодо усунення дискримінації літніх 

людей можна згадати федеральний Закон США «Про дискримінацію в сфері 

зайнятості», на виконання якого діє низка програм професійного навчання та 

працевлаштування громадян старшого віку. Так, П.Є. Морозовим згадується 

програма служби зайнятості із забезпечення працевлаштування літніх людей, 

яка передбачає працевлаштування на умовах неповного робочого дня в 

соціально-освітніх установах (школи, лікарні) осіб старших 55 років. Іншим 

прикладом може слугувати програма «Операція Мейнстрім», яка в першу 

чергу спрямовується на створення умов для реалізації права на працю літніх 

громадян, які проживають на депресивних територіях та перебувають за 

межею бідності. Обов’язковою умовою участі в програмі є відсутність 
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роботи більше 15 тижнів або неповна зайнятість (менше 20 годин на 

тиждень) строком тривалішим за 26 тижнів [159, с. 180]. 

Активно використовується програма зайнятості пенсіонерів у 

соціальних службах США (Senior Community Service Employment Program). В 

рамках цієї програми її учасники отримують досвід роботи в різних 

соціальних службах, виконують суспільно корисну роботу на неприбуткових 

та громадських об’єктах (школи, лікарні, будинки для людей похилого віку, 

дитячі садки). Програма передбачає більше 40 мільйонів годин соціальної 

роботи; в середньому на кожного учасника 20 годин на тиждень [160]. До 

участі в програмі запрошуються особи, що досягли 55 років, ті, що мають 

сімейний дохід менше за 125 відсотків федерального рівня бідності, 

безробітні. Пріоритетним правом участі в програмі користуються ветерани; 

особи, старші 65 років; інваліди, бездомні, індивіди з низьким рівнем освіти 

чи обмеженим знанням англійської мови, селяни тощо. 

Схожа програма з 2006 року діє у Канаді (The Targeted Initiative for 

Older Workers), допомагаючи безробітним у віці 55 – 64 роки повернутися до 

роботи (за деяких обставин дозволяється відхід за встановлені вікові рамки). 

Програма забезпечує асистуючий сервіс у працевлаштуванні(складання 

резюме, консультування, професійна підготовка та перепідготовка ), вона діє 

у громадах з чисельністю населення 250 тисяч чоловік і менше, на 

територіях, які характеризується високим рівнем безробіття, закриттям 

підприємств, низьким попитом на робочу силу та іншими негативними 

факторами на ринку праці [161]. Особи, які бажають взяти участь в програмі, 

окрім загаданих вже вище вікових критеріїв, також повинні бути 

безробітними, легально перебувати на території Канади, вимагати отримання 

нових чи зміни (вдосконалення) існуючих професійних навичок як запоруки 

майбутнього працевлаштування; проживати на території відповідної 

громади. 

Досліджуючи проблеми молоді на ринку праці Японії, ми вже 

згадували, що в значній мірі вони викликані існуючою системою «довічного 
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найму». Ряд негативних наслідків спричиняє вона і для літніх громадян, 

зокрема передбачає їх примусове звільнення після досягнення так званого 

граничного віку перебування у фірмі, який, як правило, становить 60 років. 

Враховуючи той факт, що пенсійне забезпечення в країні здійснюється після 

досягнення людиною 65 років, то після примусового звільнення літні 

працівники знову наймаються компанією на роботу, але на принципово 

інших умовах, їх річний контракт та оплата праці приблизно вдвічі менша за 

попередній рівень. Таким чином, значна кількість працездатних людей 

щороку стикається з кардинальною зміною як свого соціального статусу, так 

і рівня отримуваних доходів. 

У процесі вивчення механізму працевлаштування нами вже було 

виділено в якості окремого його виду самозайнятість громадян. 

Характеризуючи державну політику в даній площині, варто відзначити, що 

держава стимулює не тільки підприємницьку ініціативу, а й взагалі будь-яку 

активну позицію на ринку праці безробітного, дійсне бажання отримати 

роботу, в тому числі готовність останнього до зміни професії чи форми 

зайнятості в процесі отримання робочого місця. Можливості для відкриття та 

успішного провадження власної справи значно різняться в різних країнах. 

Очевидно, що вони будуть неоднаковими в Сінгапурі, Новій Зеландії та Лівії, 

Еритреї (лідера та аутсайдери рейтингу легкості ведення бізнесу – Doing 

Business 2016). У значній мірі це впливає і на ринок праці, адже активні 

іноземні інвестиції в одній державі та практично повна їх відсутність в іншій 

безпосередньо впливають на бізнес-середовище та, відповідно, на кількість 

робочих місць в країні. 

Прикладом державної допомоги безробітним самим створювати робочі 

місця шляхом відкриття малих підприємств є Американська програма Self – 

Employment Assistance (SEA). Метою програми є надання шансу звільненим 

працівникам на швидке повторне працевлаштування. Здійснюється це через 

заохочення безробітних осіб до відкриття власної справи (малого бізнесу) та 

організаційне її забезпечення. В рамках програми виплачується SEA – 
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допомога (замість регулярних виплат по безробіттю), спрямована на 

підтримку осіб в період становлення бізнесу та самозайнятості. Стосовно 

критеріїв відбору учасників, то ними можуть бути індивіди, які мають право 

на отримання допомоги по безробіттю у рамках соціального страхування 

згідно із законом окремого штату [162]. При цьому допускається також 

участь громадян, які через перманентні звільнення з попередніх місць роботи 

вичерпали своє право на отримання такого блага. Варто зауважити, що 

програма носить добровільний характер, тобто кожен штат в 

індивідуальному порядку визначає, наскільки вона йому цікава з точки зору 

досягнення соціального ефекту від її безпосереднього застосування. У даний 

час найбільшою популярністю вказана програма користується в таких штатах 

як Делавер, Міссісіпі, Нью-Гемпшир, Нью-Йорк, Орегон та Род-Айленд. 

Окрім стимулювання підприємництва (надання допомоги, позичок, 

пільгове оподаткування), держави світу, як правило, борються різними 

методами з утриманським настроями серед безробітних. Зразком ефективної 

системи заохочення робітника до активнішого пошуку роботи може бути 

законодавство Японії, яке передбачає таку норму: чим швидше безробітний 

знайде роботу, тим більший бонус йому виплачується. Розмір бонусу може 

досягати величини чотирьохмісячної допомоги по безробіттю [163]. Подібна 

практика поширена також в Австралії та Новій Зеландії. 

Як зазначає І.І. Рассадіна, американський ринок праці відрізняється від 

європейського низькими бар’єрами на вхід та вихід: роботу як легко 

отримати, так і легко втратити; проте у США в будь-якому разі не вигідно 

бути безробітним. Дійсно, трудове законодавство передбачає, що тижнева 

допомога по безробіттю складає в середньому 35 відсотків від тижневої 

заробітної плати і виплачується в середньому 15 тижнів. Щоб стимулювати 

пошуки роботи, розмір допомоги збільшується дуже повільно, наприклад, з 

1996 по 2002 рік вона зросла лише на 10 доларів [164]. Окрім низького рівня 

допомоги по безробіттю в порівнянні з зарплатою, саму можливість її 

отримання ще потрібно заслужити. Зокрема, береться до уваги тривалість 
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трудового періоду, що передував безробіттю, відповідність заробітку за 

останнім місцем роботи встановленим законом величинам, готовність 

безробітного до праці, активний пошук роботи. Допомога при цьому 

виплачується лише у випадках «недобровільного безробіття», тобто ситуацій, 

за яких працівник втрачає роботу з незалежних від нього причин [165]. Таким 

чином, порівнюючи правове регулювання відносин працевлаштування на 

американському та європейському континентах, відзначаємо той факт, що 

значно нижчий рівень безробіття в США у тому числі пов’язаний зі ступенем 

соціальної захищеності працівника на ринку праці: в Європі вигідно 

отримувати допомогу по безробіттю, а не працювати; натомість у США – 

здійснювати оплачувану діяльність та отримувати за це винагороду. 

Існуючі в суспільстві національні та історичні традиції зумовлюють 

появу для окремих світових держав додаткового виклику в політиці 

зайнятості – гендерної нерівності громадян в реалізації ними власного права 

на працю. Так, експерти, які займалися підготовкою звіту Всесвітнього 

економічного форуму щодо даної проблематики – «Global Gender Gap 

Report» (2013р.) віднесли, наприклад, Японію, Бразилію та Об’єднані 

Арабські Емірати до групи країн, які, докладаючи зусиль, в тому числі 

фінансових, до підвищення рівня освіченості жінок, у той же час не 

поспішають руйнувати перешкоди, існуючі для них у трудовій сфері. Через 

ці фактори в перерахованих державах сформувався цілий пласт населення, 

представлений освіченими, але не задіяними (часто навіть не зацікавленими) 

в роботі жінками [166]. Дещо інша негативна тенденція спостерігається на 

африканському континенті. Зокрема, країни Тропічної Африки залишаються 

єдиним регіоном світу, де доля жінок, які працюють безкоштовно, не тільки 

не зменшилася, а навіть збільшилася за останні 10 років. Також 

максимальний в світі показник самозайнятості жінок, він становить близько 

40 відсотків. Причому ця самозайнятість не носить характеру класичного 

ведення малого бізнесу, вона швидше є видом неформальної праці в 

сільськогосподарському секторі. 
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Стереотипи часто постерігаються у персоналу шкіл або служб 

зайнятості під час проведення професійної орієнтації та консультацій, що 

відраджує молодих жінок пройти навчальні програми, які б дали їм 

можливість отримати більш високі і довготривалі заробітки та покращили б 

умови їхньої зайнятості. У багатьох країнах, наприклад, молодих жінок 

заохочують пройти навчання з відносно низькокваліфікованих та 

низькооплачуваних «жіночих» професій з незначною перспективою 

кар’єрного зростання. Ці професії дуже часто пов’язані з хатньою роботою, 

такою як приготування їжі, виробництво одягу, в той час коли молодих 

чоловіків заохочують пройти навчання та влаштуватися на роботу у сфері 

сучасних високотехнологічних професій [167]. Подолання даних стереотипів 

в значній мірі можливе завдяки якісній зміні ментальності та суспільної 

свідомості, консервативних традицій в окремих державах щодо ролі жінки у 

соціумі. В протилежному випадку будь-яка державна політика у сфері 

гендерної рівності в відносинах працевлаштування наштовхуватиметься на 

внутрішній спротив, несприйняття населенням, причому як чоловічою, так і 

жіночою його частинами.  

Ми вже згадували та характеризували таку форму працевлаштування як 

укладення трудового чи цивільно-правового договору за сприяння 

комерційних посередників. У контексті правового регулювання 

працевлаштування в різних світових державах додатково відмічаємо, що 

агентства з працевлаштування можуть бути поділені на декілька категорій. 

Перші – це установи, які виконують роль посередників між попитом та 

пропозицією робочої сили. Другі – укладають з працівниками звичайний 

трудовий договір і поставляють їх тимчасово суб’єктам господарювання на 

основі договору про надання послуг (агентства тимчасової праці). Треті – 

надають різноманітні кадрові послуги (пошук та відбір працівників, 

консультування тощо) [168, с. 200]. Тенденція до поширення популярності 

використання послуг приватного бюро найму дещо звужує роль державної 

служи зайнятості. Це дозволяє деяким дослідникам стверджувати, що з часом 
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вона виконуватиме формальну роль, обслуговуючи невеликий 

спеціалізований ринок праці. 

З метою зростання конкурентоспроможності власної продукції, 

зменшення вартості виробництва світовий бізнес переносить промислові 

потужності в країни з більш дешевими трудовими ресурсами. Розвивається 

так званий офшоринг робочих місць, в результаті якого ці робочі місця 

переносяться, наприклад, з США до Індії, Китаю та Філіппін. Логіка такого 

офшорингу обумовлена різницею в оплаті праці в різних країнах, 

підприємцю вигідніше найняти індійського програміста чи китайського 

інженера, яким платити потрібно у вісім (десять) разів менше ніж 

аналогічному американському фахівцю. За оцінками спеціалістів, до кінця 

2015 року США створять за межами власної країни більше 3,3 мільйонів 

робочих місць [164, c. 114]. В глобальному сенсі можливо і не має значення в 

якому саме регіоні світі створюються нові робочі місця, а в якому – 

ліквідуються існуючі, головне, щоб зберігалося позитивне сальдо такої 

різниці. Звичайно, в цьому процесі національні інтереси часто входять в 

протиріччя з інтересами виробничих підприємств; водночас держава не має 

дієвого механізму для зменшення такої практики. Залишається лише 

механізм професійної профорієнтації та перепідготовки, тобто навчання тим 

спеціальностям, які не користуються попитом в офшорингу робочих місць (в 

основному це стосується сфери послуг та невиробничої діяльності). 

Підсумовуючи правове регулювання працевлаштування в інших 

країнах світу (відмінних від Європейського Союзу та Співдружності 

Незалежних Держав), зокрема США, Канаді, Австралії, Бразилії, країнах 

Африки та Азії, відмічаємо неоднаковість, а часто навіть полярність ринку 

праці в різних державах залежно від історичних традицій та поточної 

соціально-економічної ситуації. У таких умовах важко і навряд чи доцільно 

вести мову про спільний ринок праці, напрацьовувати якісь уніфіковані 

стандарти законодавчого визначення і регулювання видів та форм 

працевлаштування. Парадокс відносин зайнятості в окремих частинах світу 
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(Африка, південна Азія) полягає у відносно високому рівні 

працевлаштування, проте цьому сприяє не так активна державна політика, як 

відсутність коштів для тривалого навчання, злиденні умови життя, що 

змушують братися за будь-яку низькооплачувану роботу, в тому числі 

неповнолітніх та літніх осіб. 

 

 

Висновки до розділу 2 

 

1. Правове регулювання інституту працевлаштування на 

загальноєвропейському рівні не носить деталізованого характеру. В силу 

різного історичного досвіду, наявних соціально-економічних умов розвитку 

країни сформували та реалізовують різні моделі функціонування ринку 

праці, комбінуючи ліберальний підхід з активним державним регулюванням 

сфери зайнятості. Тому на наддержавному рівні ЄС здійснюється лише 

координація, напрацювання загальноєвропейської стратегії зайнятості та 

допомога окремим державам, моделі функціонування ринку праці яких є 

недостатньо ефективними. Відповідно, правове регулювання 

працевлаштування в ЄС здійснюється шляхом специфічного поєднання 

загальноєвропейських та внутрішньонаціональних правових приписів з 

урахуванням свободи руху трудових ресурсів та взаємного визнання 

професійної кваліфікації. 

2. Важливим елементом, що характеризує ринок праці ЄС, є загальний 

принцип свободи переміщення робочої сили в межах Союзу та взаємне 

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

абсолютного характеру, окремі держави з метою захисту права на працю 

власних громадян обмежують свободу доступу робочої сили з територій 

інших держав об’єднання. 

3. Економічні та політичні суперечки між членами СНД, несприйняття 

окремими державами бажання Росії домінувати в Співдружності ставлять під 
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сумнів питання ефективності існування даного об’єднання, дієвість 

ухвалених ним нормативно-правових актів. За таких умов у найближчій 

перспективі не варто очікувати від об’єднання прийняття якихось остаточних 

рішень щодо спільного ринку праці в межах СНД, вільного руху робочої 

сили, інших аспектів правового регулювання інституту працевлаштування. 

Функціонування ЄАЕС, якщо не брати до уваги геополітичні моменти, 

сприятиме більш широкій реалізації права на працю індивідами, зокрема їх 

можливості знайти підходящу роботу в іншій державі Союзу з отриманням 

загальних трудових, фінансових гарантій, що поширюються і на резидентів 

країни працевлаштування. У той же час, міграційні процеси носять 

односторонній характер, працівники спрямовуються в основному до Росії (у 

меншій мірі – до Казахстану), решта ж держав виступають «донорами» 

трудових ресурсів, що в перспективі може призвести до зменшення в них 

працездатного населення та падіння економіки. 

Щодо України, то з урахуванням підписання Угоди про асоціацію з 

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

наша держава не братиме активної участі в уніфікації законодавства, яке 

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

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

реалізувати право на працю в пострадянських країнах у межах спільного 

ринку робочої сили. У той же час, у контексті геополітичних цілей, в умовах 

демократичних перетворень, адаптації європейських стандартів зайнятості 

такий підхід є абсолютно логічним і виправданим. 

4. Здійснюючи правове регулювання правовідносин з 

працевлаштування інвалідів, держави СНД віддають перевагу 

адміністративним методам, встановлюючи загальнообов’язкові нормативи 

працевлаштування та фінансову відповідальність за їх порушення. В 

основному вони носять жорсткий характер, квотування фактично означає 

резервування робочих місць для інвалідів, що направляються на роботу 

службою зайнятості; при цьому таке направлення носить обов’язковий 
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характер. В порівнянні з цим в Україні діє більш гнучка система, відповідно 

до якої підприємство самостійно вирішує завдання заповнення квоти, а в разі 

виникнення потреби – звертається за допомогою до служби зайнятості. Лише 

за підсумками року, у разі з’ясування факту невиконання встановленого 

нормативу працевлаштування, на підприємства накладаються штрафні 

санкції. 

5. Подолання стереотипів у працевлаштуванні жінок в значній мірі 

пов’язано з якісною зміною ментальності та суспільної свідомості, 

консервативних традицій в окремих державах щодо ролі жінки у соціумі. В 

протилежному випадку будь-яка державна політика в сфері гендерної 

рівності в відносинах працевлаштування наштовхуватиметься на внутрішній 

спротив, несприйняття населенням, причому як чоловічою, так і жіночою 

його частинами. 

6. В глобальному сенсі можливо і не має значення в якому саме регіоні 

світі створюються нові робочі місця, а в якому – ліквідовуються існуючі; 

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

процесі національні інтереси часто входять в суперечність з інтересами 

виробничих підприємств; водночас, держава не має дієвого механізму для 

зменшення такої практики. Залишається лише механізм професійної 

профорієнтації та перепідготовки, тобто навчання тим спеціальностям, які не 

користуються попитом в офшорингу робочих місць (в основному це 

стосується сфери послуг та невиробничої діяльності). 

7. Характеризуючи правове регулювання працевлаштування в інших 

країнах світу (відмінних від Європейського Союзу та Співдружності 

Незалежних Держав), зокрема США, Канаді, Австралії, Бразилії, країнах 

Африки та Азії, відмічаємо неоднаковість, а іноді навіть полярність ринку 

праці в різних державах залежно від історичних традицій та сучасної 

соціально-економічної ситуації. В таких умовах навряд чи доцільно вести 

мову про спільний ринок праці, розробку та прийняття уніфікованих 

стандартів законодавчого визначення і регулювання видів та форм 



132 

 

  

працевлаштування. Особливість відносин зайнятості в окремих частинах 

світу (Африка, Південна Азія) полягає в порівняно високому рівні 

працевлаштування, проте цьому сприяє не так активна державна політика, як 

відсутність коштів для тривалого навчання, злиденні умови життя, що 

змушують братися за будь-яку низькооплачувану роботу, в тому числі 

неповнолітніх та літніх осіб. 
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РОЗДІЛ 3 

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПРАВОВОГО 

РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ В УКРАЇНІ 

 

 

3.1 Особливості механізму правового регулювання 

працевлаштування в Україні 

 

В ході нашої наукової роботи ми вже неодноразово акцентували увагу 

на тому, що країни світу в силу специфіки національного суспільно-

економічного розвитку формують власну політику зайнятості та 

працевлаштування населення. Формування та реалізація цієї політики 

здійснюється за допомогою механізму правового регулювання, який в кожній 

державі, в тому числі і в Україні, має свої особливості. Причому їх 

дослідження є принципово необхідним не тільки в розрізі порівняльно-

правового аспекту наукової роботи, але й для цілей подальшого 

напрацювання конкретних рекомендацій та пропозицій, спрямованих на 

вдосконалення правового регулювання інституту працевлаштування. 

Правове регулювання посідає центральне місце в системі правового 

впливу, в науковій літературі під даною категорією прийнято розуміти 

здійснюваний усією системою юридичних засобів державно-владний вплив 

на суспільні відносини з метою їх впорядкування, охорони та розвитку [169, 

c. 8]. Мова йде про цілеспрямований вплив на поведінку людей і суспільних 

відносин за допомогою правових (юридичних) засобів [170, с. 257]. Подібні 

юридичні засоби, як справедливо відзначає В.І. Прокопенко, знаходять своє 

відображення у формі державних актів органів законодавчої влади, актів 

вищих органів державного управління, уповноважених видавати такі акти в 

межах їх компетенції, актів управління конкретних підприємств, установ, 

організацій за погодженням з трудовими колективами або їх 

представницькими органами, актів застосування чинного законодавства [171, 
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с. 58]. Дані правові засоби діють не розрізнено та вибірково, а системно, 

структуровано, що дозволяє вести мову про наявність певного механізму 

правового регулювання. 

Взагалі поняття механізму, впорядкованості відіграє в життєдіяльності 

суспільства досить вагому роль, воно пов’язане зі здійсненням певного 

явища, процесу, реалізацією відносин [172, c. 88]. Стосовно механізму 

правового регулювання, то він по суті є сукупністю правових засобів (норми 

права, індивідуальні приписи, правовідносини, акти реалізації), що 

перебувають в органічній єдності та забезпечують дієвість правового 

регулювання на підставі стимулів і обмежень [173, с. 95]. Дане поняття надає 

можливість систематизувати юридичні засоби правового впливу на суспільні 

відносини, визначити місце та роль того чи іншого засобу в правовому житті 

суспільства [174, c. 122]. Поняття механізму правового регулювання дає 

змогу не тільки об’єднувати явища правової дійсності – норми, 

правовідносини, юридичні акти тощо, які справляють правовий вплив, 

оскаржувати їх цілісність, але й представляти їх у системі, що характеризує 

результативність правового регулювання [175]. 

У контексті працевлаштування мова йде про функціонування 

складових елементів системи правового регулювання, спрямованих на 

забезпечення реалізація громадянами права на працю. Отож, механізм 

правового регулювання працевлаштування можна визначити як систему 

юридичних засобів, способів, за допомогою яких здійснюється вплив на 

суспільно-економічні відносин з метою забезпечення громадян підходящою 

роботою, яка б відповідала їх освіті, професії (спеціальності), кваліфікації, чи 

іншою формою оплачуваної діяльності на їх вибір. Мова йде про 

правотворчість та правозастування в сфері зайнятості, отож від якості 

нормативних актів, дієвості закладених в них приписів, коректного їх 

застосування на практиці залежить і ефективність самого механізму 

правового регулювання. Відповідно, диференціація зазначених моментів у 
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різних країнах формує специфіку правового регулювання працевлаштування 

в тій чи іншій державі. 

Розглядаючи питання державно-владного впливу на ринок праці, 

вважаємо за потрібне зупинитися на трьох принципових напрямках даного 

впливу: 1) загальних засадах державної політики сприяння зайнятості; 

2) запровадженні стимулів для роботодавців на працевлаштування, в тому 

числі на нові робочі місця, громадян; 3) запровадженні обмежень для 

роботодавців (квоти, нормативи працевлаштування), в тому числі заходи 

юридичної відповідальності за порушення встановлених обмежень 

Поєднання даних напрямків впливу в найбільш повній мірі характеризує 

наявний в державі механізм правового регулювання суспільних відносин у 

сфері працевлаштування. 

Стаття 15 Закону України «Про зайнятість населення» визначає 

принципи, мету та основні напрями державної політики у сфері зайнятості 

громадян. Зокрема, останні включають створення умов для розвитку 

економіки та сприяння створенню нових робочих місць; задоволення попиту 

пріоритетних галузей економіки у висококваліфікованих працівниках; 

збалансування попиту та пропозиції робочої сили, в тому числі завдяки 

системі професійного навчання; активізація підприємницької ініціативи та 

самостійної зайнятості населення; координацію та контроль діяльності 

комерційних посередників у працевлаштуванні; здійснення заходів, що 

сприяють зайнятості громадян, які недостатньо конкурентоспроможні на 

ринку праці; взаємодію владних інститутів та сторін соціального діалогу 

тощо [16]. Практичну реалізацію зазначених напрямів в межах своїх 

повноважень здійснюють Уряд, Парламент, Міністерство соціальної 

політики, Державна служба зайнятості, місцеві державні адміністрації, 

органи місцевого самоврядування. 

Важливе місце в процесі державного сприяння працевлаштуванню 

посідають територіальні та місцеві програми зайнятості населення, які 

розробляються регіональними державними адміністраціями та 
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затверджуються відповідними радами. У програмах зайнятості визначаються 

основні показники ринку праці та заходи, спрямовані на їх збалансування, 

соціальний захист безробітних, забезпечення зайнятості громадян, які мають 

додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню. Серед пріоритетних 

напрямків регіональної політики зайнятості варто згадати розширення сфери 

застосування праці та стимулювання заінтересованості роботодавців у 

створенні нових робочих місць, підвищенні професійного рівня та 

конкурентоспроможності економічно активного населення, підвищенні 

мобільності робочої сили на ринку праці та удосконаленні регулювання 

трудової міграції.  

Так, програмою зайнятості м. Києва до 2017 року визначаються заходи, 

спрямовані на розв’язання проблем, які виникають на столичному ринку 

праці; вони передбачають консолідацію зусиль усіх сторін соціального 

діалогу з метою підвищення рівня економічної активності населення, 

сприяння його продуктивній зайнятості та посиленню соціального захисту 

від безробіття. У результаті реалізації програми очікується підвищення рівня 

зайнятості населення до 66,5%; зниження економічного безробіття до 3,9%; 

створення за рахунок усіх джерел фінансування 332,5 тис. нових робочих 

місць; надання соціальних послуг для 126,0 тис. офіційно незайнятих 

громадян, у тому числі з працевлаштування – 31,5 тис. осіб, професійного 

навчання – 30 тис. осіб, участі в оплачуваних громадських роботах – 19,7 тис. 

осіб; підвищення якості та вартості робочої сили шляхом посилення ролі 

роботодавців у здійсненні професійного навчання персоналу на виробництві, 

впровадженні заходів мотивації до праці та закріпленні кадрів, в першу чергу 

молоді [176]. Також протягом 2013-2017 років прогнозується щорічне 

працевлаштування з числа зареєстрованих безробітних не менше 6,2 тис. 

осіб; проведення професійної підготовки та перепідготовки для 6,0 тис. 

безробітних; залучення до участі у громадських та інших роботах 

тимчасового характеру до 4 тисяч осіб. 
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Положеннями, затвердженими депутатами Закарпатської обласної 

ради, місцевої програми зайнятості планується: 1) сприяти зайнятості 

населення шляхом розширення сфери застосування праці за рахунок 

створення нових робочих місць в усіх секторах економічної діяльності 

зайнятості у 2015 році – 18,6 тис. осіб, у 2016 році – 18,9 тис. осіб, у 2017 

році – 19,1 тис. осіб; 2) організувати тимчасову зайнятість молоді під час 

літніх канікул шляхом формування студентських молодіжних трудових 

загонів; 3) проводити роботи щодо залучення сільського населення, особливо 

в гірських населених пунктах, до розвитку сільського зеленого туризму; 4) з 

метою забезпечення агропромислового комплексу кадрами направляти на 

навчання молодь із сільської місцевості за квотами на державне замовлення у 

вищі навчальні заклади тощо [177]. Цікавим є прогноз на працевлаштування 

громадян на нові робочі місця. На відміну від інших регіонів України, 

основні сподівання покладаються не на великий та середній бізнес, а на 

дрібне підприємництво. Наприклад, в 2016 та 2017 роках планується 

створення 18 902 та 19 113 нових робочих місць. З них юридичними особами 

– 5 297 (5 432) одиниць, в той час як фізичними особами-підприємцями та 

іншими фізичними особами-платниками податку з доходів фізичних осіб –   

13 605 (13 681) робочих місць. 

Основними завданнями програми зайнятості населення Закарпатської 

області до 2017 року є зменшення негативних наслідків впливу фінансово-

економічної кризи у сфері зайнятості населення, розвиток та стабілізація 

роботи пріоритетних галузей економіки, збільшення реальних обсягів 

виробництва за рахунок залучення іноземних та вітчизняних інвестицій, 

створення нових виробництв, реконструкції та модернізації діючих, 

підвищення життєвого рівня населення, насамперед збільшення реальних 

доходів населення та їх купівельної спроможності, підвищення рівня оплати 

праці, підвищення якості робочої сили, зменшення чисельності незайнятого 

населення. Тобто програма зайнятості носить комплексний характер, окрім 

власне вирішення питань працевлаштування, за мету ставляться і розвиток 
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економіки та виробництва, адже від цього безпосередньо залежить кількість 

робочих місць та рівень оплати праці. 

Намагаючись забезпечити громадян принаймні тимчасовим робочим 

місцем, здійснюється організаційне та практичне забезпечення проведення 

громадських робіт. Згідно зі статтею 31 Закону України «Про зайнятість 

населення» громадські роботи є видом суспільно корисних оплачуваних 

робіт в інтересах територіальної громади, які організовуються для 

додаткового стимулювання мотивації до праці, матеріальної підтримки 

безробітних та інших категорій осіб і виконуються ними на добровільних 

засадах. Базовим критеріями такого типу зайнятості є: 1) тимчасовий 

характер, неможливість використання для їх виконання постійних робочих 

місць та вакансій; 2) можливість виконання на умовах неповного робочого 

дня; 3) економічна, соціальна та екологічна користь для певної 

адміністративно-територіальної одиниці; 4) можливість тимчасового 

працевлаштування безробітних на роботи, що не потребують додаткової 

спеціальної, освітньої та кваліфікаційної підготовки [16]. 

Більш детально механізм здійснення даної форми працевлаштування 

визначено в затвердженому Урядом порядку проведення громадських та 

інших робіт тимчасового характеру. До їх виконання залучаються 

зареєстровані безробітні; особи, які перебувають на обліку в територіальних 

органах Державної служби зайнятості як такі, що шукають роботу; 

працівники, які втратили частину заробітної плати внаслідок вимушеного 

скорочення до 50 відсотків передбаченої законодавством тривалості 

робочого часу у зв’язку із зупиненням (скороченням) виробництва продукції. 

Документальним підтвердженням участі в роботах є письмові трудові 

договори на строк, що протягом року не може перевищувати 180 

календарних днів [178]. 

Варто відзначити, що на час участі в громадських роботах на громадян 

продовжують поширюватися державні соціальні гарантії, передбачені 

законодавством про працю та зайнятість населення і загальнообов’язкове 
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державне соціальне страхування, в тому числі виплата допомоги по 

безробіттю. Враховуючи той факт, що дана форма працевлаштування носить 

все ж таки тимчасовий характер, а пріоритетом залишається отримання 

постійного робочого місця, законодавство передбачає перерви в громадських 

роботах тривалістю до 8 годин на місяць. Дані перерви використовуються з 

для відвідування місцевих підрозділів служби зайнятості з метою пошуку 

роботи, а також для участі в співбесідах з роботодавцями, від яких є 

пропозиції підходящої роботи. 

Реалізовуючи право на працю, особа виходить з наявних у неї освітніх, 

професійних характеристик, досвіду попередньої трудової діяльності; в 

нормативному полі зазначені аспекти відображаються через поняття 

«підходяща робота». Законодавством передбачено, що підходящою для 

безробітного є робота у разі, коли запропонована заробітна плата не нижча, 

ніж його заробітна плата за останнім місцем роботи, з урахуванням 

середнього розміру заробітної плати, що склався за минулий місяць у регіоні, 

де безробітний зареєстрований [29]. За деяких обставин підходящою 

роботою є діяльність з оплатою праці навіть на рівні мінімальної зарплати, а 

також робота, що потребує професійної перепідготовки. 

Важливою складовою соціального захисту громадян, що опинилися в 

стані безробіття, є надання відповідної державної допомоги. Здійснюючи 

правове регулювання її призначення, влада повинна виходити з 

стимулювання активного пошуку роботи безробітними та уникнення 

утриманських настроїв в їх рядах. Це досягається шляхом корегування 

початку її призначення та можливості припинення (призупинення) на певний 

період. За загальним правилом допомога по безробіттю за календарний 

місяць не може перевищувати чотирикратного розміру прожиткового 

мінімуму для працездатних осіб і не може бути меншою від мінімального 

розміру, який встановлюється правлінням Фонду. При цьому загальна 

тривалість виплати обмежується строком 360 календарних дні протягом двох 

років з дня її призначення. 
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У ряді випадків тривалість виплати може бути скорочена до 90 днів. 

Підставами припинення виплати є ситуації недотримання письмових 

індивідуальних рекомендацій щодо сприяння працевлаштуванню 

(невідвідування безробітним центру зайнятості, в якому він зареєстрований, 

у визначений і погоджений з ним час; невідвідування роботодавця упродовж 

7 календарних днів відповідно до виданого направлення на 

працевлаштування на підходящу роботу); відмова від проходження 

професійного навчання; порушення строку звернення без поважних причин 

до центру зайнятості після закінчення (припинення без поважних причин) 

професійного навчання за направленням центру зайнятості. У випадку 

невідвідування без поважних причин центру зайнятості протягом 30 робочих 

днів виплата допомоги припиняється [179]. Також підставою припинення 

реєстрації безробітного (відповідно і виплати допомоги – у разі її надання) є 

відмова від двох пропозицій підходящої роботи, а для безробітного, який 

вперше шукає роботу та не має професії, відмова від двох пропозицій 

проходження професійного навчання у період з дня реєстрації 

(перереєстрації); припинення професійного навчання за направленням центру 

зайнятості без поважних причин. 

Повнолітнім безробітним при відсутності можливості 

працевлаштування за сприяння центру зайнятості протягом місяця з дати 

реєстрації в службі зайнятості за їх бажанням допомога по безробіттю може 

виплачуватися одноразово для організації підприємницької діяльності. Для 

цього зацікавлена особа подає до центру зайнятості відповідну заяву та 

бізнес-план. У разі задоволення заяви безробітного, одноразова виплата 

здійснюється не одразу, а після реєстрації суб’єкта господарювання – 

протягом 14 робочих днів з дати такої реєстрації. 

Варто відзначити, що складовою правового регулювання відносин 

працевлаштування є також ряд обмежуючих норм, які покликані сприяти 

запобіганню виникненню цих відносин завдяки триваючій зайнятості. 

Зокрема в контексті виплати допомоги по безробіттю законодавство 
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передбачає скорочення тривалості її виплати на строк 90 днів у разі 

звільнення працівника за власних бажанням, за згодою сторін, за ініціативи 

роботодавця при вчиненні працівником дисциплінарних проступків. Також 

при звільненні на підставах, передбачених пунктами 3, 4, 7 і 8 частини 

першої статті 40, статтями 41 (крім пункту 5) і 45 Кодексу законів про працю 

України, допомога по безробіттю виплачується в мінімальному розмірі. 

Характеризуючи загальні аспекти механізму правового регулювання 

працевлаштування в Україні, відмічаємо, що прийняття загальнодержавних 

та місцевих програм зайнятості в тій чи іншій мірі присутнє в законодавстві 

більшості держав світу. Причому в деяких випадках регулювання 

здійснюється і на наднаціональному рівні (Європейський Союз, Євразійський 

Економічний Союз). На відміну від активної політики центральної влади 

України в сфері зайнятості, окремі країни дотримуються більш ліберального, 

децентралізованого підходу – кожен регіон має власні нормативні акти, 

присвячені питанням працевлаштування (Австралія, Канада, США). 

Стосовно практики громадських робіт, то вони здебільшого носять 

факультативний характер, факт участі (неучасті) в їх проведенні не впливає 

на виплату допомоги по безробіттю. Водночас можна згадати досвід 

запровадження обов’язкових нормативів участі в таких роботах як 

передумову отримання державної допомоги (Чехія, Білорусь). По аналогії з 

Україною в Росії та Білорусі на час громадських робіт продовжується 

виплата допомоги по безробіттю, тоді як в більшості інших країн державна 

допомога в цей час не здійснюється. Стимулюючи активний пошук роботи 

безробітними, країни (в тому числі наша держава) віддають перевагу 

негативному стимулюванню – здійсненню тих чи інших дій під загрозою 

втрати блага (допомога, облік в службі зайнятості). В цілому, 

характеризуючи законодавство про виплату допомоги по безробіттю, варто 

відзначити його еволюційний розвиток за часів незалежності в бік зростання 

жорсткості; підвищення вимог до претендентів на отримання допомоги. 

Редакція відповідного нормативного акта 2015 року фактично встановлює 
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принцип виплати допомоги лише у випадках «недобровільного безробіття», 

тобто ситуацій, за яких працівник втрачає роботу з незалежних від нього 

причин. 

На жаль, в умовах економічної кризи бюджет країни не дає надто 

широких можливостей для використання фінансових преференцій, 

податкових пільг в якості стимулів роботодавця до створення нових чи 

збереження існуючих робочих місць. Більшість відповідних правових норм 

містять згадку про фінансування в межах бюджетних призначень (по суті – за 

наявності коштів), але їх фактична відсутність призводить до перманентного 

припинення повністю чи на певний строк застосування того чи іншого 

стимулу. Присутні на даний час в законодавстві заходи можна розділити на 

дві групи: загальні (стосуються всіх без винятку осіб) та спеціальні 

(стосуються окремих соціальних груп). 

Частиною 3 статті 24 Закону України «Про зайнятість населення» 

передбачається можливість для роботодавця отримати компенсацію за 

рахунок бюджету у розмірі 50 відсотків фактичних витрат на сплату єдиного 

соціального внеску. Умовою отримання подібної компенсації є: 1) створення 

нових робочих місць; 2) працевлаштування на них працівників строком не 

менше 12 місяців; 3) виплата заробітної плати в розмірі не менше трьох 

мінімальних зарплат протягом 12 календарних місяців, що передували 

зверненню за компенсацією; 4) збереження розміру заробітної плати 

протягом наступних 12 місяців, що слідують за початком отримання 

компенсації. Якщо відбувається зменшення фонду оплати праці чи 

чисельності персоналу підприємства, то право на отримання роботодавцем 

компенсації втрачається. 

Згідно з Порядком компенсації роботодавцям частини фактичних 

витрат, пов’язаних із сплатою єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування, для отримання такого відшкодування 

потрібно подати територіальному підрозділу Пенсійного фонду довідку про 

виконання роботодавцем умов компенсації. Перевіривши подані дані, в тому 
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числі з використанням інформації територіального органу Держпраці, 

поданої раніше звітності, Пенсійний фонд приймає рішення по суті. У разі 

позивного рішення, виплата компенсації здійснюється на підставі звіту 

щомісяця шляхом перерахування коштів з окремого рахунка органу 

Пенсійного фонду України на банківський рахунок роботодавця, зазначений 

у довідці [180]. 

Припинення трудових відносин з працевлаштованою на нове робоче 

місце особою за загальним правилом є підставою припинення виплати 

компенсації. Проте з цього правила є виняток: якщо на звільнене робоче 

місце працевлаштовано іншу особу з дотриманням вимоги про розмір 

зарплати, виплата компенсації продовжується. 

На відміну від загальних стимулів, що поширюються на всі верстви 

працездатного населення, спеціальні стимули стосуються окремих 

соціальних груп, працевлаштування яких, з точки зору держави, є 

пріоритетним. Як правило, сюди відносяться громадяни, які в силу 

об’єктивних характеристик власної здатності до трудової діяльності не здатні 

на рівних конкурувати з іншими учасниками ринку праці. До їх числа 

законодавець зараховує інвалідів (які не досягли пенсійного віку); молодь та 

демобілізованих громадян (протягом шести місяців після закінчення 

навчання, припинення служби); осіб передпенсійного віку (до настання права 

на отримання пенсії за віком залишилося 10 і менше років); неповнолітніх 

працівників віком від 15 до 18 років; звільнених після відбуття покарання чи 

примусового лікування; одного з батьків чи особу, що їх замінює, яка має 

утриманців.  

Отож роботодавцю (в тому числі суб’єкту малого підприємництва), 

який працевлаштовує за направленням територіального органу служби 

зайнятості на нове робоче місце громадян з числа зазначених вище 

соціальних груп та яким надано статус безробітного строком не менше ніж на 

два роки щомісяця, компенсуються фактичні витрати у розмірі єдиного 

внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за відповідну 
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особу за місяць, за який він сплачений. Строк виплати такої компенсації 

становить один рік з дня працевлаштування індивіда. З огляду на ту 

обставину, що, починаючи з другого року працевлаштування компенсація 

вже не виплачується, додатковим аргументом для роботодавця продовжувати 

трудові відносини є зобов’язання повернути отриману компенсацію у 

повному обсязі у разі звільнення громадянина за ініціативи роботодавця або 

за угодою сторін. Альтернативою повернення компенсації є прийняття за 

направлення служби зайнятості на роботу іншого безробітного на звільнене 

робоче місце в межах дворічного періоду. 

Як бачимо, на відміну від загального стимулювання, спеціальне 

містить більш привабливі для роботодавця умови компенсації. По-перше, 

мова йде про весь розмір соціального внеску, а не лише його половину;               

по-друге, компенсування фактичних витрат починається одразу після 

працевлаштування безробітного, а не через 12 місяці; по-третє, відсутні 

зобов’язання щодо розміру зарплати, що має виплачуватися працівнику, аби 

роботодавець міг розраховувати на компенсацію сплаченого соціального 

внеску. 

Протиправна діяльність незаконних збройних формувань на сході 

України, триваюче військове протистояння ставить під загрозу життя 

громадян. Відповідно, значна частина місцевого населення змушена 

переселитися на іншу, більш безпечну територію держави. Очевидно, що для 

успішної адаптації внутрішньо переміщених осіб в нових умовах, наявності 

фінансових джерел для існування, потрібна робота. Сприяти її отриманню 

мають затверджені урядом Основні напрями розв’язання проблем зайнятості 

внутрішньо переміщених осіб на 2015-2016 роки. Робиться акцент на тому, 

що професійна належність внутрішньо переміщених осіб відповідає 

специфіці регіонів попереднього проживання. Найбільш вразливими є 

працівники вугільної та металургійної промисловості через відсутність 

відповідного попиту на ринку праці інших територій України. Шляхами 

використання трудового потенціалу внутрішньо переміщених осіб визначено 
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наступні напрямки: 1) з’ясування найефективніших для інвестування галузей 

та спрямування коштів волонтерських і міжнародних організацій на 

розширення сфери застосування праці внутрішньо переміщених осіб у 

зазначених галузях економіки (видах економічної діяльності); 

2) забезпечення відбору інвестиційних проектів у пріоритетних галузях 

економіки за критерієм створення нових робочих місць для 

працевлаштування внутрішньо переміщених; 3) передбачення у проектах 

територіальних (регіональних) угод заходів, спрямованих на підвищення 

економічної активності внутрішньо переміщених осіб в регіонах, у яких 

проживає їх значна кількість; 4) розроблення і прийняття програм 

переведення окремих ефективно діючих підприємств державної 

(комунальної) форми власності, розміщених в регіонах, у яких проживає 

значна чисельність внутрішньо переміщених осіб, у дво- та тризмінний 

режим праці; 5) запровадження механізму часткової компенсації витрат 

роботодавця на оплату праці та професійне навчання [181]. 

У розрізі останнього механізму звертаємо увагу, що компенсація 

витрат на оплату праці здійснюється в обсязі, що не перевищує середнього 

рівня зарплати в регіоні за минулий місяць протягом дії строкових трудових 

договорів – терміном до шести місяців; після закінчення такого договору 

підприємство має забезпечити подальшу зайнятість особи на строк, не 

менший за подвійний період виплати компенсації. 

У разі працевлаштування внутрішньо переміщених осіб строком не 

менше як на дванадцять календарних місяців роботодавець може 

розраховувати на компенсацію витрат, спрямованих на перепідготовку та 

підвищення кваліфікації таких осіб. Сума компенсації відповідає вартості 

навчання, в той же час її максимальний розмір обмежується десятикратною 

величиною прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Звільнення 

працівника, за якого сплачується компенсація до закінчення встановленого 

строку гарантованої зайнятості з ініціативи роботодавця або за згодою 
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сторін, зумовлює зобов’язання для роботодавця повернути всю суму 

отриманої компенсації до бюджету відповідного фонду. 

Можливість податкових та митний преференцій при створенні нових 

робочих місць передбачена Законом «Про стимулювання інвестиційної 

діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових 

робочих місць». Інвестиційним проектом у пріоритетній галузі економіки 

вважається інвестиційний проект, що передбачається реалізувати на 

новоствореному або діючому підприємстві, на якому буде проведено 

реконструкцію або модернізацію (за обов’язкової умови виділення окремого 

структурного підрозділу, на якому буде реалізовуватися інвестиційний 

проект). В тому числі кількість створених нових робочих місць для 

працівників, які безпосередньо задіяні у виробничих процесах, повинна 

перевищувати: 150 одиниць – для суб’єктів великого підприємництва; 50 – 

для суб’єктів середнього, 25 – для суб’єктів малого підприємництва. Так 

само середня заробітна плата працівників повинна у 2,5 рази та більше 

перевищувати розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 

1 січня звітного (податкового) року [182]. 

Аналізуючи державну підтримку при реалізації інвестиційних проектів 

та створенні нових робочих місць, зазначимо, що навряд чи в умовах 

фінансової кризи бізнесу варто покладати великі сподівання на таку опцію. 

Лише в якості стимулів можуть трактуватися окремі пільги, закріплені в 

митному та податковому законодавстві. Так, Митним кодексом України 

(пунктом 4.10 розділу 22 Прикінцевих та Перехідних положень) до 01 січня 

2018 року звільняються від оподаткування ввізним митом при ввезенні на 

митну територію України та поміщенні в митний режим імпорту 

устаткування (обладнання) та комплектуючі вироби до нього, що ввозяться 

суб’єктами господарювання виключно для реалізації інвестиційних проектів, 

схвалених відповідно до Закону України «Про стимулювання інвестиційної 

діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових 

робочих місць», за умови виконання трьох вимог: по-перше, вони не повинні 
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бути підакцизними; по-друге, виготовлені не більше трьох років до моменту 

державної реєстрації інвестиційного проекту та не були у використанні;             

по-третє, не виробляються в Україні та не мають аналогів в Україні [183]. 

Положеннями Податкового кодексу України передбачається право 

суб’єктів господарювання, що реалізовують інвестиційні проекти та 

відповідно створюють нові робочі місця з 01 січня 2013 року до 31 грудня 

2022 року включно, при ввезенні у митному режимі імпорту на митну 

територію України устаткування (обладнання) та комплектуючих виробів до 

нього, що звільняються від оподаткування ввізним митом, за умови 

оформлення митної декларації, можуть за власним бажанням видавати 

контролюючому органу (а контролюючий орган зобов’язаний прийняти) 

податковий вексель на суму податкового зобов’язання з податку на додану 

вартість, визначену в такій митній декларації [184].  

Після скасування Законом «Про внесення змін до Податкового кодексу 

України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» 

пільг зі сплати податку на прибуток, спеціальних умов амортизації основних 

засобів, обліку та звітності згадуваних вище суб’єктів господарювання 

зазначені митні та податкові пільги фактично залишаються єдиними 

фінансовими преференціями при сплаті загальних фіскальних платежів. 

 Законодавство України закріплює можливість бізнесу отримати дотацію на 

створення спеціальних робочих місць для інвалідів, зареєстрованих у 

державній службі зайнятості. Згідно з «Порядком надання дотації 

роботодавцю за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів 

на створення спеціальних робочих місць для інвалідів, зареєстрованих у 

державній службі зайнятості» надання дотації щодо створення спеціального 

робочого місця для інваліда з урахуванням його індивідуальних 

функціональних можливостей, обумовлених інвалідністю – 

працевлаштування безробітного інваліда на наявне окреме робоче місце або 

наявну ділянку виробничої площі із здійсненням щодо них додаткових 

заходів з організації праці інваліда (пристосування основного і додаткового 
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устаткування, технічного обладнання) або працевлаштування безробітного 

інваліда на нове робоче місце або нову ділянку виробничої площі, що 

створені із здійсненням додаткових заходів з організації праці інваліда 

(встановлення основного і додаткового устаткування, технічного 

обладнання) [185]. 

Граничний розмірі дотації становить 40 мінімальних зарплат; у випадку 

створення робочого місця шляхом встановлення основного і додаткового 

устаткування, технічного обладнання у зв’язку з неможливістю 

пристосування наявного робочого місця розмір дотації не може 

перевищувати величини 100 мінімальних зарплат. 

Обов’язковою умовою надання дотації є те, щоб трудовий договір з 

інвалідом протягом 2 років з дати надання допомоги не був розірваний за 

згодою сторін чи за ініціативи роботодавця у зв’язку із змінами в організації 

виробництва і праці. У протилежному випадку сума отриманої дотації 

підлягає поверненню в повному обсязі.  

Отже, в Україні в якості стимулювання роботодавця до 

працевлаштування громадян по суті пропонується лише компенсація єдиного 

соціального внеску чи вартості оплаченого професійного навчання 

(перепідготовки), натомість в інших державах світу подібний арсенал 

компенсаційних механізмів є значно ширшим. Активніше використовується 

зниження фіскального навантаження, надання компенсації за потенційне 

зниження продуктивності інваліда чи іншого індивіда з низькою 

конкурентоспроможністю; часткове відшкодування витрат на заробітну 

плату, пільгове кредитування підприємств тощо. Поряд з цим обов’язок 

держави надавати пільги роботодавцям, що працевлаштовують працівників, 

не має універсального, загальноприйнятого характеру. На противагу цьому 

деякі країни вважають за потрібне лише створювати сприятливі умови для 

розвитку підприємництва – позитивний інвестиційний клімат стимулюватиме 

розвиток бізнесу, що, в свою чергу, автоматично призведе до зростання 

кількості робочих місць та відповідно зайнятості населення. 
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На відміну від аналізованих вище стимулів, які мають на меті 

заохочувати роботодавців до працевлаштування громадян шляхом надання 

певних фінансових преференцій, в Україні також практикується квотування 

робочих місць для певних соціальних груп. Так, українське законодавство 

передбачає обов’язковий норматив працевлаштування для осіб, що 

недостатньо конкурентоспроможні на ринку праці та інвалідів. Зокрема, 

нормами Закону України «Про зайнятість населення» для суб’єктів 

господарювання з чисельністю працюючих понад 20 осіб встановлюється 

квота у п’ять відсотків від чисельності персоналу для працевлаштування 

громадян з низьким рівнем конкурентоспроможності. Квота розраховується 

роботодавцями самостійно, в неї включаються громадяни, працевлаштовані 

на повну зайнятість; за бажанням підприємства можуть звернутися до 

територіальних підрозділів служби зайнятості за сприянням у 

працевлаштування даної категорії населення.  

Дотримання (недотримання) квоти визначається в загальнорічному 

вимірі (за попередній календарний рік). Відповідні дані господарюючі 

суб’єкти щорічно, до 01 лютого року, наступного за звітним, подають до 

Державної служби зайнятості України у вигляді спеціально встановленої 

форми інформацію про зайнятість і працевлаштування громадян, що мають 

додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню. Також роботодавці при 

поданні такої інформації додають підтверджуючі документи, що посвідчують 

належність громадян до категорії осіб з низькою конкурентоспроможністю 

[186]. 

Невиконання роботодавцем встановлених квот є підставою 

застосування штрафних санкцій. Розмір санкції становить двократний розмір 

мінімальної зарплати на момент виявлення порушення за кожен випадок 

необґрунтованої відмови у працевлаштуванні таких осіб. Тобто штраф 

застосовується не по факту невиконання квоти, а за додатковими критеріями 

– присутніми ситуаціями безпідставної відмови у працевлаштуванні 

протягом звітного періоду.  
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Норматив працевлаштування громадян з обмеженими можливостями 

передбачений Законом «Про основи соціальної захищеності інвалідів в 

Україні». Встановлено, що підприємства, які використовують найману 

працю, зобов’язані виділяти та створювати робочі місця для 

працевлаштування інвалідів, у тому числі спеціальні робочі місця, 

створювати для них умови праці з урахуванням індивідуальних програм 

реабілітації, надавати державній службі зайнятості інформацію, необхідну 

для організації працевлаштування інвалідів, звітувати Фонду соціального 

захисту інвалідів про зайнятість та працевлаштування таких осіб. Норматив 

працевлаштування, передбачений статтею 19 зазначеного Закону, становить 

4 відсотки середньооблікової штатної чисельності за рік. Якщо персонал 

організації складає від 8 до 25 чоловік квота становить 1 робоче місце; до 7 

осіб включно – квотування не застосовується [187]. Суб’єкти 

господарювання самостійно розраховують зазначений норматив та 

здійснюється працевлаштування потрібної кількості осіб. Квота вважається 

виконаною, якщо здійснено працевлаштування потрібної кількості громадян, 

при цьому дане робоче місце є для них основним місцем роботи. 

За порушення встановлених квот працевлаштування інвалідів 

підприємства сплачують адміністративно-господарські санкції в розмірі 

середньої річної заробітної плати на відповідному підприємстві за кожне 

робоче місце, призначене для працевлаштування інваліда і не зайняте ним. 

Для малих суб’єктів бізнесу, штат яких від 8 до 15 чоловік, санкція складає 

50 відсотків зазначеної вище величини. Дані санкції мають самостійно 

розраховуватися та сплачуватися товариствами в строк до 15 квітня року, 

наступного за роком, у якому відбулося порушення нормативу. Порушення 

термінів сплати тягне за собою нарахування пені – 120 відсотків річних 

облікової ставки НБУ на суму недоїмки. Як бачимо, фінансове покарання для 

бізнесу за непрацевлаштування потрібної кількості інвалідів є значно 

серйознішим за аналогічне порушення щодо осіб з низькою 

конкурентоздатністю на ринку праці. Більшою є штрафна санкція, а також до 
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уваги береться сам факт невиконання квоти, а не необґрунтована відмова у 

працевлаштуванні інваліда.  

Аналогічно Україні більшість держав світу також досить активно 

використовують квотування (обов’язкове працевлаштування) певних 

соціальних груп, різниться лише відсоткова величина та поріг 

незастосування. Серед противників цієї системи можна згадати хіба що США 

з їхнім баченням дискримінації по відношенню до інших громадян при 

встановленні подібних нормативів. Сумарний розмір квоти в Україні (дев’ять 

відсотків) є одним з найвищих у світі, проте відсутність механізму контролю 

за реальністю, а не номінальністю такого працевлаштування, особливо щодо 

інвалідів, суттєво деформує ідею встановлення квот. Адже значна частина 

осіб з обмеженими можливостями працює лише «на папері», офіційно 

отримуючи невеликі зарплати, частину якої знову ж таки за домовленістю 

повертає назад роботодавцю. Тобто нівелюється сенс працевлаштування як 

частини соціальної реабілітації інваліда, адаптації його до повноцінного 

життя в суспільстві. Подібні схеми продовжують розвивати утриманські 

настрої в їх середовищі, небажання працювати нарівні зі здоровими 

працівниками. 

Окрім проаналізованої нами державної політики в сфері зайнятості, 

стимулів та обмежень для роботодавців, на механізм правового регулювання 

України впливає ще цілий ряд загальнонаціональних факторів, що 

відображаються на всіх сферах суспільного життя країни, в тому числі 

відносинах праці та найму робочої сили. На жаль, здебільшого такі фактори 

мають негативний підтекст, тим самим формуючи додаткові специфічні риси 

правового регулювання даної сфери. 

Проаналізувавши здійснені спроби правового регулювання 

досліджуваного питання часів незалежності, доходимо висновку, що держава 

все ще перебуває в пошуку оптимального механізму державної політики, 

періодично скасовуючи або запроваджуючи новий елемент такого механізму. 

Серед скасованих елементів можна згадати інститут бронювання робочих 
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місць, надання молоді першого робочого місця; серед останніх новацій – 

ваучери на навчання, стажування молоді, компенсації для роботодавця при 

працевлаштуванні тимчасово переміщених осіб. 

Триваюча фінансово-економічна криза також вносить корективи в 

механізм правового регулювання. Зокрема, наприкінці 2014 року в Закон 

України «Про зайнятість населення» було внесено ряд змін, в тому числі тих, 

які стосувалися скасування державної підтримки молодих працівників, 

залучених до роботи в селах та селищах; отримання компенсації за 

працевлаштування осіб, що недостатньо конкурентоспроможні на ринку 

праці поставлено в залежність від наявних фінансових ресурсів державного 

та місцевих бюджетів, бюджетів фондів загальнообов’язкового державного 

соціального страхування. Також внесенням змін до інших законів було 

скасоване пільгове оподаткування при реалізації інвестиційних проектів, 

обов’язковою умовою яких було створення певної кількості робочих місць 

тощо. До того ж набуття чинності такими новаціями буквально через 

декілька дні після їх прийняття також негативно відобразилися на плануванні 

роботодавцями власного бізнесу, в тому числі в частині найму на роботу 

трудового ресурсу. 

Тотальна корупція в державі знижує ефективність заходів 

стимулювання зайнятості, адже досить часто визначальним критерієм 

надання фінансової дотації чи накладення штрафної санкції є не норма 

закону, а хабар роботодавця посадовцю, відповідальному за прийняття того 

чи іншого рішення. Моральному виправданню таких дій допомагає і 

пануючий правовий нігілізм в суспільстві, тобто нехтування законами, 

ігнорування їх приписів, використання у власних корисливих цілях. 

Показовим прикладом такого стану є тіньова зайнятість, вже згадувана нами 

взаємовигідна «співпраця» роботодавця та працівника, яка передбачає 

фіктивне працевлаштування останнього. У такий спосіб підприємство, 

виплачуючи мінімальні кошти, уникає фінансових санкцій за невиконання 

нормативу працевлаштування інвалідів, а працівник отримує певну суму 
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коштів, не виходячи на роботу, тобто практично тільки за факт перебування в 

штаті підприємства. 

Попри наявність досить високих квот на обов’язкове 

працевлаштування вразливих соціальних груп, в значній мірі, як доречно 

зауважує О.В. Бражко, це свідчить про спроби частково нейтралізувати 

слабкість механізмів державного захисту зайнятості жорсткістю існуючого 

трудового законодавства. Однак одночасно із цим подібний 

інституціональний устрій призвів до збільшення навантаження на державний 

бюджет і ліквідації легальних робочих місць, до зниження загального рівня 

життя населення й посилення напруження на ринку праці, до заохочення 

прихованого хронічного безробіття та викривлення поняття «конкуренція». 

Усе це сприяє порушенню основних положень соціальної ринкової економіки 

– принципів конкуренції, соціальної справедливості й рівності можливостей 

для всіх учасників трудового процесу [188]. 

На основі проаналізованих нами різноманітних аспектів державної 

політики у сфері працевлаштування виділяємо наступні особливості 

механізму правового регулювання працевлаштування в Україні в порівнянні 

з іншими державами світу: 1) відсутність законодавчої можливості 

використання гнучких форм зайнятості; 2) наявність розгалуженої системи 

нормативних актів, спрямованих на регулювання відносин 

працевлаштування, що, в свою чергу, ускладнює їх застосування на практиці, 

перманентне внесення змін в таке законодавство, постійний пошук державою 

оптимального способу правового регулювання відносин у сфері праці;                 

3) невідповідність системи навчання та кваліфікаційних потреб ринку праці; 

4) відсутність матеріальних ресурсів для активної участі держави у 

стимулюванні працевлаштування; 5) активний вплив на відносини 

працевлаштування загальнодержавних негативних тенденцій (корупція, 

правовий нігілізм, тіньова зайнятість); 6) високе податкове навантаження при 

сплаті єдиного соціального внеску, що знижує мотивацію роботодавця до 

підтримання легальної зайнятості. 
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Зазначені особливості в значній мірі є визначальними в механізмі 

правового регулювання відносин працевлаштування, усієї сукупністю своїх 

позитивних та негативних характеристик вони відображають специфіку 

державної політики зайнятості. Очевидно позитивним моментом є 

можливість роботодавця самостійно заповнювати квоти працевлаштування, 

без зобов’язання в обов’язковому порядку працевлаштувати направленого 

службою зайнятості безробітного. Натомість більшість інших особливостей, 

на жаль, відображають недосконалість законодавства та нездатність влади 

ефективно регулювати відносини найму робочої сили, тим самим 

відкриваючи широке поле для напрацювання напрямків вдосконалення 

механізму правового регулювання працевлаштування, в тому числі з 

урахуванням зарубіжного досвіду в даній сфері. 

 

 

3.2 Гарантії у сприянні працевлаштуванню населення в Україні 

 

Кожна держава, регламентуючи правовий статус власних громадян, 

умови перебування іноземців на її території, окрім системи юридичних 

зобов’язань, загальнообов’язкових правил поведінки, також запроваджує, 

забезпечує дотримання та виконання низки політичних, соціальних, 

економічних, юридичних, організаційних гарантій, які покликані сприяти 

повноцінному життю індивіда в межах певної країни. 

Взагалі термін «гарантія» походить від французького слова «garantie», 

що дослівно означає поруку, умову, забезпечення [189, c. 113, 190, c. 130], 

поруку в чомусь, забезпечення чого-небудь [75, с. 173]. Тлумачення даного 

поняття в юридичній літературі проводиться, як правило, через призму 

різноманітних факторів, покликаних сприяти реалізації прав та свобод 

громадян. Так, колектив авторів під керівництвом М.В. Цвік визначає 

гарантії як умови та конкретні засоби, що забезпечують фактичне здійснення 

прав і свобод людини [191, с. 135]; на думку Н.С. Малеїна, це поняття 
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включає умови, засоби, способи, які забезпечують здійснення у повному 

обсязі всебічну охорону прав та свобод людини [192, с. 32]. У трактуванні 

І.М. Погрібного, гарантіями є система соціальних умов і спеціальних засобів, 

за допомогою яких впорядковується життя суспільства [193, с. 128].]; у 

розумінні О.Ф. Скакун, це система соціально-економічних, політичних, 

юридичних умов, способів та засобів, які забезпечують їхню фактичну 

реалізацію, охорону та надійний захист [194, с. 203]. М.І. Матузов та                         

О.В. Малько визначають гарантії як систему соціально-економічних, 

політичних, юридичних організаційних передумов, умов, засобів і способів, 

що створюють можливості для здійснення особистістю своїх прав, свобод, 

інтересів. При цьому як соціальне, політичне та юридичне явище гарантії 

характеризуються пізнавальністю, ідеологічністю, практичністю [195, с. 275].  

Отже, більшість вчених сходиться на думці, що гарантіями по суті є 

система різноманітних умов, засобів, механізмів, спрямованих на додержання 

прав, свобод та законних інтересів індивідів. Очевидно, що в значній мірі 

ефективність гарантій пов’язана з ступенем їх формальної визначеності та 

нормативної закріпленості. Дійсно, як зазначає Н.А. Боброва, економічні, 

політичні умови і передумови самі по собі автоматично не забезпечують 

реалізацію правових норм. Вони стають власне гарантіями лише через 

юридичну форму й організаційні умови держави і суспільства [196, с. 243]. 

Вказана юридична форма та організаційні умови включають акти 

правотворчості (закони, підзаконні акти, державні програми, міжнародні 

договори), що містять норми про права та свободи; організаційно-розпорядчу 

діяльність владних інститутів, які на практиці реалізують, контролюють 

виконання юридичних приписів; способи впливу на суспільні відносини, 

спрямовані на забезпечення виконання встановлених гарантій. 

Різні підходи науковців до тлумачення змісту категорії юридичної 

гарантії в основному пов’язане з обсягом такого тлумачення. Тобто одні з 

них до гарантій включають виключно правові засоби захисту, відновлення 

порушених прав, інші цим не обмежуються, доповнюючи досліджуване 
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поняття також гарантіями реалізації, сприяння здійсненню прав та свобод. В 

контексті дослідження гарантій у сприянні працевлаштування населення в 

Україні вважаємо за логічне використовувати широке трактування, адже саме 

воно в найбільш повній мірі відображає існуючу в державі систему засобів та 

способів визнання, реалізації, захисту та притягнення до відповідальності за 

порушення реалізації населенням права на працю. 

Діюче українське законодавство не містить легального визначення 

гарантій у сприянні працевлаштуванню громадян. Отож, для їх виділення та 

характеристики користуватимемося визначенням суміжних правових 

категорій та юридичним аналізом поточного правового поля. Гарантіями у 

сфері зайнятості населення законодавець визнає: 1) вільне обрання місця 

застосування праці та виду діяльності, вільний вибір або зміну професії;                  

2) одержання заробітної плати (винагороди) відповідно до законодавства;              

3) професійну орієнтацію з метою самовизначення та реалізації здатності 

особи до праці; 4) професійне навчання відповідно до здібностей та з 

урахуванням потреб ринку праці; 5) підтвердження результатів 

неформального професійного навчання осіб за робітничими професіями;                

6) безоплатне сприяння у працевлаштуванні, обранні підходящої роботи та 

одержанні інформації про ситуацію на ринку праці та перспективи його 

розвитку; 7) соціальний захист у разі настання безробіття; 8) захист від 

дискримінації у сфері зайнятості, необґрунтованої відмови у найманні на 

роботу і незаконного звільнення; 9) додаткове сприяння у працевлаштуванні 

окремих категорій громадян (стаття 5 Закону України «Про зайнятість 

населення») [16]. З огляду на той факт, що відносини працевлаштування 

закінчуються укладенням трудового договору (початку іншої форми 

оплачуваної діяльності), зазначені вище умови та способи можуть бути лише 

частково визнані гарантіями у сприянні працевлаштування. 

Гарантуючи кожному індивіду вільне обрання виду, роду та місця 

діяльності, держава виходить з того, що відсутність примусу в цьому процесі 

в тому числі сприятиме ефективнішому використанню людського 
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потенціалу, тривалості трудових відносин, усвідомленню громадянами, що 

отримання (чи не отримання) робочого місця в першу чергу залежить від них 

самих, від їх ініціативності, здібностей, освіти, кваліфікації, здатності до 

комунікацій. Роль держави зводиться до створення індивіду правових, 

організаційних, економічних умов щодо реалізації права на працю, а от вибір 

конкретного способу, форми працевлаштування завжди залишається 

особисто за ним.  

Використовуючи дану гарантію, особа може самостійно забезпечувати 

свою зайнятість, звертатися з метою працевлаштування до роботодавців; 

отримувати сприяння Державної служби зайнятості чи комерційних агентств 

з працевлаштування в процесі пошуку роботи. Плануючи самозайнятість, 

особа має можливість отримати професійні індивідуальні та групові 

консультації з питань організації та провадження підприємницької 

діяльності, одноразово всю суму допомоги по безробіттю для організації 

бізнесу. Стосовно свободи обрання місця роботи, то дана гарантія також 

включає право особи на трудову діяльність за кордоном, якщо це не 

заборонено законодавством України чи держави перебування. 

При реалізації людиною права на працю, започаткуванні бізнесу 

держава гарантує захист від будь-яких проявів дискримінації у відносинах 

працевлаштування. Тобто є неприпустимими утиски трудових прав 

населення за критерієм раси, мови, кольору шкіри, статі, віку, релігії, 

майнового стану, політичних вподобань, етнічного та соціального 

походження тощо. Забороняється в оголошеннях щодо роботи озвучувати 

гендерні переваги кандидата (за винятком специфічної роботи, яка може 

виконуватися виключно особами певної статі), зазначати обмеження щодо 

віку, при співбесіді вимагати надання відомостей про особисте життя тощо. 

Не вважається дискримінацією здійснення заходів щодо додаткового 

сприяння у працевлаштуванні окремих категорій громадян, хоча в деяких 

інших країнах, у яких сильно розвинуте антидискримінаційне законодавство, 

наприклад, у США, з цієї причини немає практики квотування робочих місць 
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для певних соціальних груп населення. Незважаючи на формальне 

закріплення даної гарантії як в Конституції України, так і в ряді спеціальних 

законів, її виконання залежить не стільки від якості чи кількості нормативних 

актів, скільки від стану соціальної зрілості суспільства, демократичних 

традицій толерантності, а також дієвості судової влади при захисті 

порушених прав громадян.  

В ході нашого наукового дослідження ми вже неодноразово звертали 

увагу на диспропорції попиту та пропозиції на ринку праці України. За таких 

обставин право на професійну орієнтацію є не тільки гарантією 

працевлаштування, а й важливим пріоритетом державної політики 

зайнятості, адже подолання подібних невідповідностей сприятиме 

збалансуванню ринку праці, знизить потребу у перекваліфікації трудового 

ресурсу, сприятиме швидкому працевлаштуванню громадян саме за 

первинно набутою спеціальністю. За визначення законодавця, професійна 

орієнтація населення – це комплекс взаємопов’язаних економічних, 

соціальних, медичних, психологічних і педагогічних заходів, спрямованих на 

активізацію процесу професійного самовизначення та реалізацію здатності до 

праці особи, виявлення її здібностей, інтересів, можливостей та інших 

чинників, що впливають на вибір або зміну професії та виду трудової 

діяльності [16]. 

Дана гарантія забезпечується шляхом надання комплексу 

профорієнтаційних послуг з вибору або зміни професії, виду діяльності та 

інших профорієнтаційних послуг. Формуються та оприлюднюються 

довгострокові прогнози потреб економіки в певних спеціальностях, 

проводиться аналіз зареєстрованих безробітних за поточними професіями, в 

тому числі їх частка серед числа осіб з дипломами про отримання так званих 

«престижних» спеціальностей тощо. Отже, проведення професійної 

орієнтації надає змогу індивіду отримати дійсно потрібну та затребувану на 

ринку праці професію, що значно підвищує його шанси на швидке отримання 

робочого місця та довготривалу зайнятість. 
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Потреби ринку праці, конкретних підприємств, установ, організацій у 

робочій силі тієї чи іншої кваліфікації постійно змінюються, відповідно 

зростає потреба у додатковому професійному навчанні, перепідготовці, 

підвищенні кваліфікації для отримання (збереження) робочого місця. 

Практичну реалізацію даної гарантії здійснюють безпосередні роботодавці 

працівника, стосовно зареєстрованих безробітних – держава. Підприємство, 

прогнозуючи власну потребу у спеціалістах того чи іншого напрямку 

підготовки, укладає з особами, що перебувають з ним у трудових відносинах, 

за їх згодою договори про направлення до навчальних закладів. Враховуючи 

фінансові витрати роботодавця при реалізації цього механізму, договором 

про навчання може бути покладено на працівника обов’язок відпрацювання 

певного проміжку часу (не більше трьох років) на посаді відповідно до 

отриманої кваліфікації. В протилежному випадку дана гарантія обертається 

для працівника зобов’язанням відшкодування витрат на навчання або їх 

частини пропорційно відпрацьованому строку. 

Безумовно особа звільняється від обов’язку відшкодування витрат на 

навчання, якщо вона не стала до роботи або була звільнена з підстав 

встановлення інвалідності; за ініціативою роботодавця (що не пов’язане з 

учиненням працівником протиправних дій); у зв’язку з призовом на 

військову службу, направленням на альтернативну службу; в результаті 

деяких ситуацій звільнення за власним бажанням (через порушення 

роботодавцем трудового законодавства, колективного або трудового 

договору, у зв’язку з потребою догляду за дитиною-інвалідом та (або) 

інвалідом I групи) [16]. 

Професійне навчання безробітних (організовується на замовлення 

роботодавця), їх підготовка до самозайнятості, провадження 

підприємницької діяльності здійснюється з урахуванням побажань 

безробітних у професійно-технічних та вищих навчальних закладах, 

безпосередньо на підприємствах за рахунок державних коштів. У разі 

виявлення бажання зареєстрованим безробітним пройти професійне 
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навчання, укладається відповідний договір та особі видається направлення до 

навчального закладу, яке є підставою зарахування до числа його студентів. 

Якщо навчальний заклад розташований не за місцем реєстрації (проживання) 

безробітного, останньому компенсується відповідні транспортні витрати на 

проїзд, а також видається направлення на проживання [197]. Варто 

відзначити, що дана гарантія поширюється лише на осіб, які мають право на 

матеріальне забезпечення на випадок безробіття. 

Професійна підготовка (перепідготовка) безробітних проводиться за 

денною формою навчання, терміном до 12 місяців. На цей час зберігається 

виплата допомоги по безробіттю у розмірах і в строки, що встановлені 

відповідно до законодавства. Припинення безробітним навчання без 

поважних причин, а також відмова працювати за одержаною професією 

(спеціальністю) є підставою стягнення витрачених на його підготовку витрат. 

У випадку замовлення навчання безробітних підприємством під гарантії їх 

подальшого працевлаштування, ухилення від обов’язку надання робочого 

місця також є підставою стягнення з недобросовісного роботодавця 

понесених державою витрат.  

Відбір навчальних закладів здійснюється після відповідного 

оголошення, яке підлягає опублікуванню в засобах масової інформації або 

оприлюднюється на сайті територіального підрозділу служби зайнятості не 

пізніше ніж за 10 робочих днів до дати проведення відбору. Відбір 

навчальних закладів проводиться спеціальною комісію, при цьому 

критеріями прийнятності навчальних закладів-претендентів на участь у 

відборі є подання повного пакету документів, відповідність матеріально-

технічного, навчально-методичного та кадрового забезпечення для 

здійснення підготовки, наявність можливості проживання в гуртожитку на 

час навчання. Рішення комісії доводиться до відома начальних закладів 

протягом 10 робочих днів з дати його прийняття, воно є підставою для 

укладення з ними договорів про професійне навчання безробітних та їх 

проживання в період навчання [198]. Поза конкурсом проходять роботодавці, 
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що самостійно здійснюють професійне навчання безробітних з їх подальшим 

працевлаштуванням на власному підприємстві. 

Як ми вже зазначали, така гарантія сприяння працевлаштуванню як 

професійна перепідготовка поширюється лише на осіб, що мають право на 

отримання допомоги по безробіттю; інші громадяни не можуть претендувати 

на її використання. Водночас для інвалідів зроблено виняток, причому 

фінансування відбувається за рахунок коштів адміністративно-господарських 

санкцій, що стягуються за невиконання нормативу робочих місць для 

працевлаштування інвалідів, та пені, яка нараховується за несвоєчасну 

сплату таких санкцій. 

Професійне навчання інвалідів може проводитись у разі неможливості 

підібрати роботу через відсутність у інваліда необхідної кваліфікації; 

необхідності змінити кваліфікацію у зв’язку з відсутністю роботи, що 

відповідає професійним навичкам інваліда; втрати здатності виконувати 

роботу за попередньою професією; відсутності професії тощо. Організація 

процесу навчання інвалідів здійснюється державною службою зайнятості за 

погодженням з місцевими органами праці та соціального захисту населення 

за згодою інваліда на договірній основі між ним та центром зайнятості [185]. 

Якщо особа з обмеженими можливостями потребує спеціальних умов для 

професійного навчання відповідно до індивідуальних програм реабілітації, то 

підготовка (перепідготовка) здійснюється в начальних закладах, які мають 

відповідні для цього умови. 

Традиційним способом здобуття професійних навичок є проходження 

відповідної підготовки в навчальних закладах; після її закінчення студентам 

видаються відповідні дипломи (сертифікати). Водночас специфіка деяких 

професій допускає можливість отримання відповідних знань та умінь поза 

межами навчальних закладів; окрім того, іноді складається така ситуація, 

коли особа володіє певною кваліфікацією, але через відсутність 

підтверджуючих документів про освіту не завжди може реалізувати право на 

працю. Усуненню подібної несправедливості сприяє надання громадянам 
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можливості підтверджувати результати неформального навчання за 

робітничими спеціальностями. На сьогоднішній день це допускається для 

трьох професій: 1) кухар (3-6 розряди); 2) зварювальник (6-8 розряди);                     

3) охоронець (1-2 розряди) [199]. 

Підтвердження кваліфікації здійснюється суб’єктами підтвердження, 

які повинні відповідати наступним базовим критеріям: а) мати ліцензію на 

надання освітніх послуг у сфері професійно-технічної освіти за відповідною 

професією; б) мати власні (орендовані) приміщення, робочі місця для 

проведення кваліфікаційних іспитів та кваліфікаційних пробних робіт; такі 

приміщення (робочі місця) повинні відповідати санітарно-гігієнічним нормам 

та вимогам охорони праці; в) робочі місця для проведення кваліфікаційних 

пробних робіт мають бути у встановленому порядку атестованими за 

умовами праці та обладнані відповідно до потреб виконання певної роботи; 

г) мати затверджені у встановленому законодавством порядку анкету 

самооцінювання, перелік засобів вимірювання, критерії оцінювання 

результатів; ґ) мати створену у встановленому порядку відповідну 

екзаменаційну комісію [200].  

Організація роботи з підтвердження кваліфікації здійснюється 

Державною службою зайнятості та її територіальними органами. Останні 

видають особі, яка виявила бажання підтвердити кваліфікацію, анкету 

самооцінювання за обраною нею робітничою професією та інформують її про 

вимоги до кваліфікаційного рівня такої професії, критерії оцінювання, 

процедуру підтвердження кваліфікації, установи, що здійснюють 

підтвердження кваліфікації за такою робітничою професією, графік та 

орієнтовну вартість підтвердження кваліфікації [201]. 

У разі позитивного результату підтвердження професійних навичок 

суб’єкт підтвердження доводить до особи інформацію про прийняття 

рішення про присвоєння їй робітничої кваліфікації за результатами 

підтвердження неформального професійного навчання та видає відповідне 
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свідоцтво (сертифікат) [202]. За негативних результатів проведеної перевірки 

знань та умінь особа отримує рекомендації щодо продовження навчання. 

Проаналізовані нами гарантії сприяння працевлаштуванню громадян 

мають загальний характер, тобто поширюються на все без виключення 

працездатне населення. В той же час, в силу об’єктивної неможливості на 

рівних конкурувати на ринку праці, з метою підвищення 

конкурентоспроможності окремих соціальних груп держава надає їм 

додаткові спеціальні гарантії. Так, стаття 30 Закону України «Про зайнятість 

населення» в якості розширеної можливості для підвищення 

конкурентоспроможності деяких категорій громадян виділяє право на 

одноразове отримання ваучера на перепідготовку, спеціалізацію, підвищення 

кваліфікації особи. 

Дана гарантія поширюються на наступних індивідів:  

– осіб віком старше 45 років, страховий стаж яких становить не менше 

15 років, до досягнення встановленого законом пенсійного віку;  

– осіб, звільнених з військової служби (крім військовослужбовців 

строкової служби), служби в органах внутрішніх справ, Державної служби 

спеціального зв’язку та захисту інформації України, органів і підрозділів 

цивільного захисту, податкової міліції або Державної кримінально-

виконавчої служби України у зв’язку із скороченням чисельності, штату або 

за станом здоров’я до досягнення ними встановленого законом пенсійного 

віку. Додатковим критерієм є наявність вислуги не менше 10 років;  

– осіб, звільнених з військової служби після участі у проведенні 

антитерористичної операції, з числа інвалідів до отримання права на пенсію;  

– внутрішньо переміщених осіб працездатного віку за відсутності 

підходящої роботи [16]. 

Для того щоб не поглиблювати і так існуючий дисбаланс на ринку 

праці між попитом та пропозицією робочої сили, ваучер може бути 

використаний при навчанні лише за пріоритетними видами економічної 

діяльності та напрямками підготовки. З цією метою Урядом затверджено 
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відповідний перелік професій, спеціальностей та напрямів підвищення 

кваліфікації. Зокрема, до цього переліку віднесено такі професії: бджоляр, 

майстер з ремонту взуття, водій навантажувача, водій тролейбуса, 

електрогазозварювальник, зварювальник, кухар, кондитер, машиніст 

автогрейдера, машиніст дорожньо-будівельних машин, монтажник 

гіпсокартонних конструкцій, покрівельник рулонних покрівель та покрівель 

із штучних матеріалів, робітник з комплексного обслуговування й ремонту 

будинків, налагоджувальник сільськогосподарських машин та тракторів, 

налагоджувальник устаткування у виробництві харчової продукції, 

плодоовочівник, робітник фермерського господарства, слюсар з ремонту 

сільськогосподарських машин та устаткування, будівельний столяр, 

тракторист [203].  

Серед спеціальностей (напрямів підготовки) виділено наступні: 

ветеринарна медицина, виробництво і переробка продукції рослинництва, 

виробництво і переробка продукції тваринництва, землевпорядкування, 

монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд, 

обслуговування програмних систем і комплексів, обслуговування та ремонт 

автомобілів і двигунів, організація і технологія ведення фермерського 

господарства, розробка програмного забезпечення, сестринська справа, 

соціальна робота, автомобільний транспорт, будівництво, комп’ютерна 

інженерія, професійна освіта (за профілем), технологія виробництва і 

переробки продукції тваринництва, харчові технології та інженерія, 

автомобілі та автомобільне господарство, агрономія, агрохімія і 

ґрунтознавство, захист рослин, інженерія програмного забезпечення, 

комп’ютерні системи та мережі, менеджмент організацій і адміністрування, 

міське будівництво та господарство, переклад, програмне забезпечення 

систем, промислове і цивільне будівництво, психологія, технології 

виробництва і переробки продукції тваринництва, фізична реабілітація [203]. 

Саме дані спеціальності, професії та напрямки підготовки є найбільш 

затребуваними з точки зору держави на ринку праці, відповідно особа не 



165 

 

  

тільки отримує професійну кваліфікацію, а й реальну можливість у 

найкоротші строки знайти підходящу роботу. Варто відзначити, що попри 

прийняття постановою Уряду переліку в 2015 році, паралельно продовжує 

діяти старий перелік, затверджений постановою від 2013 року. Це знову ж 

таки підкреслює множинність законодавства, можливість порушення прав 

громадян через недосконалість законодавчої техніки, враховуючи значне 

розходження в змісті різних редакцій переліку. 

Вартість ваучера встановлюється в межах вартості навчання, але не 

може перевищувати десятикратну величину розміру установленого законом 

прожиткового мінімуму для працездатних осіб [16]. Фінансування даної 

гарантії сприяння працевлаштуванню здійснюється за рахунок коштів Фонду 

загальнообов’язкового державного соціального страхування України на 

випадок безробіття. Водночас примітка законодавця «виходячи з його 

фінансових можливостей» ставить в залежність виконання цієї програми від 

наявних фінансових ресурсів держави. Враховуючи економічну кризу та 

хронічний дефіцит бюджету, фінансування здійснюється на мінімальному 

рівні. 

З метою підвищення конкурентоспроможності молоді, яка отримала 

певний освітньо-кваліфікаційний рівень та продовжує навчання на 

наступному, їй надається право проходити стажування за професією 

(спеціальністю), за якою здобувається освіта, на підприємствах, в установах 

та організаціях незалежно від форми власності, виду діяльності та 

господарювання, на умовах, визначених договором про стажування у вільний 

від навчання час [204]. 

Стажування проводиться за індивідуальною програмою для набуття 

студентом практичних навичок з виконання професійних завдань та 

обов’язків, вивчення та засвоєння нових технологій, техніки, набуття 

додаткової компетенції. Управління стажуванням здійснює призначений 

керівник, що має досвід роботи за певною кваліфікацією не менше трьох 

років. Строк стажування не може перевищувати шести місяців; при цьому 
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тривалість роботи при стажуванні не повинна перевищувати тривалості 

робочого часу, встановленого законодавством для відповідної категорії 

працівників. Після закінчення стажування стажистові видається висновок про 

його результати, в якому зазначаються виконані роботи, оцінка якості їх 

виконання, а також характеристика професійної компетентності, особистих 

та ділових якостей стажиста [204]. 

Відносини сторін у процесі стажування регулюються договором про 

стажування, що укладаються в двох екземплярах – по одному для кожної зі 

сторін; у разі порушення умов він може бути розірваний за ініціативою 

сторони, права якої порушені. Стажування відбувається, як правило, на 

безоплатній основі, за винятком випадків виконання професійних робіт (в 

останній ситуації оплата проводиться згідно з тарифами, діючими в 

компанії). Стимулом для керівників стажування щодо відповідального 

ставлення до практики, ретельної передачі набутого професійного досвіду 

молодому поколінню є можливість отримання ними додаткової оплати за 

виконання цих функцій в розмірі не менше 5 відсотків від суми основної 

заробітної плати. Фінансування цих витрат здійснюється за рахунок коштів, 

передбачених на підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації кадрів 

[16]. 

Враховуючи відірваність сучасної системи освіти від виробництва, 

практичного застосування набутих у начальному закладі знань та умінь, дана 

гарантія є надзвичайно важливою та корисною. Адже молодий спеціаліст, 

який має не лише диплом про наявність певної кваліфікації, а й практичні 

навички роботи за спеціальністю, отримує конкурентну перевагу в очах 

роботодавця, відповідно зростають його шанси одразу після навчання знайти 

гідну роботу, а не поповнити ряди безробітних. Водночас застереження 

викликає виплата винагороди винятково при виконанні професійних робіт 

згідно з наданими завданнями.  

Логічно припустити, що всі роботи в рамках стажування є 

професійними, в іншому випадку втрачається сама ідея, користь від 
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практики. Враховуючи згаданий вже нами правовий нігілізм в суспільстві, не 

виключено зловживання роботодавцем можливістю стажування, 

використання стажистів в якості «безкоштовної робочої сили». Формально 

завданнями керівника практики професійні роботи не будуть передбачені, 

проте реально стажисти будуть їх виконувати. Мовчазна згода останніх на 

подібну ситуацію, лояльність до підприємства досягатиметься за рахунок 

можливості отримання запису в трудову книжку про проходження 

стажування, а також перспективи стати штатним працівником після 

закінчення навчального закладу. 

Протиправна діяльність незаконних збройних формувань на сході 

України, режим триваючої антитерористичної операції призвели до масового 

закриття суб’єктів господарювання та, відповідно, вивільнення трудових 

ресурсів. Держава, виконуючи свою соціальну функцію, з врахуванням 

неможливості здійснювати контроль на окупованій території, надає додаткові 

гарантії працевлаштування місцевому населенню при переїзді на 

підконтрольну українській владі території. Зокрема, зареєстрованим 

безробітним з числа внутрішньо переміщених осіб здійснюється компенсація 

фактичних транспортних витрат на переїзд до іншої адміністративно-

територіальної одиниці місця працевлаштування, а також витрат для 

проходження за направленням територіальних органів служби зайнятості 

попереднього медичного та наркологічного огляду відповідно до 

законодавства, якщо це необхідно для працевлаштування. 

Проект Програми працевлаштування та професійного навчання 

внутрішньо переміщених осіб на 2015-2016 роки акцентує увагу на неповній 

обізнаності населення щодо можливості отримати відповідну підтримку. З 

метою забезпечення доступу до ринку праці Державною службою зайнятості 

розгортаються програми інформаційної підтримки внутрішньо переміщених 

осіб з питань інформування про можливості отримати допомогу у разі втрати 

роботи. В той же час вирішення питання працевлаштування внутрішньо 

переміщених осіб можливе лише завдяки комплексному підходу із 
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забезпеченням, у першу чергу, економічних та фінансових умов, 

спрямуванням на відповідні території інвестицій для створення нових або 

адаптацією наявних робочих місць для таких осіб, а також умов для 

професійного навчання тих внутрішньо переміщених осіб, для яких воно є 

необхідним [205]. Очевидно, що згадана нами компенсація для внутрішньо 

переміщених осіб не здатна в повній мірі вирішити існуючі проблеми з 

працевлаштуванням даної частини населення, потрібна більш активна 

політика держави в цій сфері, якщо вона дійсно хоче допомогти їм з пошуком 

та отриманням робочого місця, а не лише імітує активність в цій площині.  

Згідно з Конституцією України несення військової служби є почесним 

обов’язком кожного дорослого громадянина України. Особлива актуальність 

цього обов’язку проявляється в даний час, коли збройна агресія зовнішнього 

ворога, антидержавна кримінальна діяльність терористичних угрупувань 

ставить під загрозу цілісність та безпеку держави. З метою запобігання 

потенційним негативним наслідкам Україна в 2014-2015 роках провела шість 

хвиль мобілізації, причому до виконання військового обов’язку залучалися 

працевлаштовані на час призову особи. З метою забезпечення їх трудових 

прав на час несення військової служби, а також після демобілізації, 

законодавець вніс відповідні зміни в Кодекс законів про працю України.  

Отже, нова редакція статті 119 Кодексу передбачає, що за 

працівниками, призваними на строкову військову службу, військову службу 

за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийнятими на 

військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що 

загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення 

мобілізації та (або) введення воєнного стану на строк до закінчення 

особливого періоду або до дня фактичної демобілізації, зберігаються місце 

роботи, посада і компенсується із бюджету середній заробіток на 

підприємстві, в якому вони працювали на час призову. Зазначена гарантія 

зберігаються за працівниками, які під час проходження військової служби 

отримали поранення (інші ушкодження здоров’я) та перебувають на 
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лікуванні у медичних закладах, а також потрапили у полон або визнані 

безвісно відсутніми, на строк до дня, наступного за днем їх взяття на 

військовий облік у районних (міських) військових комісаріатах після їх 

звільнення з військової служби у разі закінчення ними лікування в медичних 

закладах незалежно від строку лікування, повернення з полону, появи їх 

після визнання безвісно відсутніми або до дня оголошення судом їх 

померлими [32]. На відміну від аналізованих нами вище гарантій, даний 

правовий припис не сприяє безпосередньо працевлаштуванню, його 

призначення полягає в іншому – в запобіганні виникнення відносин 

працевлаштування, що досягається збереженням робочого місця на час 

несення військової служби. Тобто після демобілізації особа гарантовано 

повертається на попереднє місце роботи.  

Проведений нами аналіз закріплених у законодавстві України гарантій, 

покликаних сприяти працевлаштування громадян, засвідчив значну їх 

різноманітність, що дає підстави провести класифікацію за різними 

підставами. За критерієм кола осіб, на яких вони поширюються виділяємо 

загальні та спеціальні гарантії. Перші поширюються на все працездатне 

населення, без обмежень (захист від дискримінації при працевлаштуванні 

тощо). На застосування ж спеціальних гарантій можуть претендувати 

виключно громадяни, що недостатньо конкурентоспроможні на ринку праці, 

наприклад, студенти, мобілізовані працівники, тимчасово переміщені особи з 

окупованих територій та деякі інші групи населення.  

Змістовний критерій розкриває внутрішнє наповнення конкретної 

гарантії, підстави та умови її застування, реалізації на практиці. За даною 

ознакою виділяємо: 1) вільне обрання виду, роду та місця діяльності;                     

2) захист від будь-яких проявів дискримінації у відносинах 

працевлаштування; 3) професійну орієнтацію, тобто забезпечення особі 

можливостей для самовизначення щодо майбутньої професії з урахуванням 

наявних здібностей та ситуації на ринку праці; 4) підвищення 

конкурентоспроможності працівника шляхом його професійної 



170 

 

  

перепідготовки та підвищення кваліфікації; 5) створення умов для 

прискореного отримання документів про освітньо-кваліфікаційний рівень 

шляхом підтвердження результатів неформального навчання; 6) надання 

ваучерів на навчання для підтримки конкурентоспроможності деяких 

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

здобули професію за певним освітньо-кваліфікаційним рівнем та 

продовжують навчатися; 8) надання матеріальних компенсацій внутрішньо 

переміщеним особам, які отримали статус безробітних; 9) збереження 

робочого місця за працівниками, що виконують військовий обов’язок. 

Отже, гарантії сприяння працевлаштуванню можна визначити як 

систему формально визначених та нормативно закріплених засобів, умов, 

механізмів, реалізація яких надає особі можливість в повній мірі реалізувати 

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

форм оплачуваної діяльності. Також гарантії сприяння працевлаштуванню 

включають організаційну діяльність влади щодо їх застосування, правові 

засоби захисту та відновлення порушених прав та свобод. 

 

 

3.3 Запозичення позитивного зарубіжного досвіду у правовому 

регулюванні працевлаштування в Україні 

 

Порівняльне дослідження правового регулювання працевлаштування в 

Україні та світі засвідчило розмаїття підходів держав до реалізації 

громадянами права на працю, ступеня активності влади в цьому процесі. З 

деякими країнами наша держава демонструє схожі механізми регулювання 

ринку праці, поряд з цим ряд ефективних та, головне, дієвих зарубіжних 

інструментів сприяння зайнятості на сьогоднішній день вітчизняним 

законодавством не адаптовані. Такий стан справ, а також анонсована Урядом 

реформа Державної служби зайнятості, оприлюднення планів прийняття 

нової редакції Закону України «Про зайнятість населення» засвідчує 
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важливість та актуальність розгляду питання вдосконалення правового 

регулювання працевлаштування в Україні, в тому числі з використанням 

кращих прикладів зарубіжного досвіду в даній сфері.  

До того ж для України після підписання та ратифікації Угоди про 

асоціацію з Європейським Союзом особливо актуальним, в тому числі в 

контексті адаптації вітчизняного правового поля до стандартів ЄС, стало 

вивчення досвіду розвинених країн, які застосовують крім традиційних, 

сформованих протягом всієї історії розвитку ринкової економіки, також 

абсолютно нові підходи до розуміння, оцінки перспектив та розробки 

політики саморегулювання, державного та колективного регулювання ринку 

праці [206, с. 14]. 

Модель національного ринку праці формується низкою чинників 

державного регулювання трудових відносин, використання тимчасової 

зайнятості, неповного робочого часу, системи підготовки та перепідготовки 

робітників, порядку та умов призначення допомоги по безробіттю. В 

науковій літературі прийнято виділяти чотири базові моделі регулювання 

працевлаштування та зайнятості. Головною ознакою патерналістської 

(японської) моделі є опікування праценосія працедавцем. Існуюча система 

«довічного найму», зростання рівня зарплати залежно від часу роботи на 

конкретному підприємстві зумовлює мінімальну плинність кадрів (2 

відсотки), низький рівень безробіття (2-3 відсотки), підготовку та 

перепідготовку кадрів в самій організації. Роботодавець, плануючи тривале 

використання найманих працівників, прагне розв’язати проблему надлишку 

робочої сили не за рахунок звільнень, а за рахунок скорочення робочого часу, 

переміщення на іншу посаду в межах фірми, переведення на дочірні 

підприємства тощо. Держава ж при цьому здійснює регулювання зайнятості 

та соціального захисту населення на макрорівні, забезпечуючи суб’єкти 

господарювання законами та державними нормативами, що відповідають 

патерналістській моделі [207]. 
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Ліберальна модель (американська, англосаксонська) характеризується 

субсидіарним типом соціально-трудових відносин, орієнтацією працівника на 

досягнення особистого успіху та самореалізацію, децентралізацією ринку 

праці та законодавства з питань зайнятості і соціального забезпечення, 

високим рівнем контролю за найманим працівником з боку роботодавця. 

Професійна кар’єра пов’язана насамперед зі зміною місця роботи, відповідно 

ця модель відзначається високим рівнем мобільності робочої сили. Рівень 

оплати праці встановлюється на основі кваліфікації робіт та ступеня їх 

складності, просування по службі, як правило, не пов’язане з розширенням 

професійно-кваліфікаційного профілю [208]. Державна політика 

працевлаштування носить переважно пасивний характер, при наданні 

соціальних послуг поширений аутсорсинг – делегування відповідних 

повноважень приватним підприємствам та громадським організаціям. 

Фінансування допомоги по безробіттю часто проводиться за залишковим 

принципом, основний акцент здійснюється на залучення до будь-якої форми 

зайнятості. Значна географічна та професійна мобільність трудових ресурсів 

зумовлює відносно високий рівень безробіття, Який з огляду на широкий та 

динамічний ринок праці сприймається і владою, і суспільством як поширене, 

але, водночас, незагрозливе та тимчасове явище. Характерними 

представниками ліберального регулювання ринку праці є США, Канада, 

Великобританія, Ірландія, Австралія. 

Скандинавська модель регулювання відносин працевлаштування 

(Швеція, Норвегія, Данія, Фінляндія) демонструє надзвичайно активну 

участь держави в регулюванні ринку праці, прагненні до повної зайнятості 

населення. Її особливістю є запобігання безробіттю, а не боротьба з його 

наслідками. Проводяться заходи професійної підготовки та перепідготовки 

осіб, створюються додаткові робочі місця в державному секторі економіки. 

Більша частина спеціалізованих бюджетних видатків (близько 70 відсотків) 

йдуть не на допомогу по безробіттю, а саме на підвищення 

конкурентоспроможності робочої сили, вирівнювання диспропорцій 
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(географічних, професійних) на ринку праці. Також проводиться відповідна 

податкова політика, спрямована на підтримання менш прибуткового бізнесу з 

одночасним обмеженням прибутків високодохідної діяльності; надаються 

кредити та субсидії на розвиток підприємництва, ставиться за мету 

«солідарність зарплати» – однакова оплата за аналогічний обсяг праці. 

Інша модель соціально-демократичного регулювання відносин 

працевлаштування та зайнятості, так звана континентальна (неоліберальна) 

модель, представлена в більшості європейських країн. Вона відзначається 

скороченням чисельності зайнятих при збільшенні продуктивності праці, 

активною практикою працевлаштування на неповний робочий час. Її 

недоліком є поширення триваючого, стійкого безробіття («вигідніше 

отримувати соціальну допомогу, ніж погоджуватися на низькооплачувану 

роботу») та, відповідно, серйозний тягар фінансових і соціальних виплат, 

який лягає на бюджет країни. 

В контексті перерозподілу через бюджет валового внутрішнього 

продукту заслуговує на увагу запропонований В.В. Онікієнко розподіл 

ринків праці за чотирма ринковими моделями. Перший 

тип(континентальний, німецький) відзначається високим (біля 50%) рівнем 

перерозподілу ВВП через бюджет, формуванням страхових фондів за 

рахунок роботодавців, розвинутою системою соціального партнерства, 

прагненням до високого рівня або повної зайнятості населення. Другий тип –

англосаксонський передбачає нижчий рівень перерозподілу ВВП (не більше 

40%), має переважно пасивний характер державної політики зайнятості, 

високу долю приватних компаній, громадських організацій у сфері надання 

соціальних послуг. При середземноморському типі приблизно 30-40 % ВВП 

розподіляється через бюджет, соціальна політика має адресний характер і 

зорієнтована на соціально незахищені верстви населення. Нарешті четверта, 

скандинавська модель, характеризується перерозподілом через бюджет 50 – 

60% національного багатства, надзвичайно активною соціальною політикою, 

а соціальний добробут визнається метою економічної діяльності держави; 
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уряд відіграє головну роль у фінансуванні соціальних витрат, яке 

здійснюється з центрального та субнаціонального бюджетів [168, с. 56-57]. 

Сучасне законодавство України характеризується складним симбіозом 

континентальної та скандинавської моделі. Дійсно, отримавши в спадщину 

від радянської держави соціалістичне законодавство, з притаманними йому 

широкими соціальними гарантіями, активною участю держави в створенні 

робочих місць, країна так і не може знайти оптимальний спосіб регулювання 

ринку праці. Скасувавши обов’язковий характер праці, держава так і не 

змогла запропонувати ані роботодавцям, ані населенню ефективні стимули 

легальної зайнятості. Не маючи політичної волі провести дійсне 

реформування ринку праці, зокрема надати йому гнучкого характеру, 

нормативно закріпити умови та порядок здійснення нетипової зайнятості, 

усунути диспропорції між попитом та пропозицією робочої сили шляхом 

зменшення (скасування) державного замовлення на непотрібні (надлишкові) 

на ринку спеціальності, Україна лише імітує подібні реформи, зокрема через 

дефіцит бюджетних коштів ускладнює процедуру отримання допомоги по 

безробіттю, вводить додаткові критерії, що дозволили б її зменшити чи 

взагалі відмовити у наданні такої допомоги. 

Відповідно й функції Державної служби зайнятості почали 

сприйматися виключно через призму отримання допомоги по безробіттю; 

якщо у особи і з’являється бажання працювати, то вона як, правило, 

реалізовує своє право на працю за допомогою близьких, знайомих, 

комерційних посередників, але не держави. Очевидну потребу реформування 

даного центрального органу виконавчої влади розуміють і у владних 

кабінетах. Виступаючи 25 червня 2015 року на міжнародній конференції 

«Ринок праці України: європейський вимір», міністр соціальної політики 

України П.В. Розенко анонсував створення Національного агентства 

зайнятості, яке має замінити нинішню Державну службу вже з початку 2016 

року. Урядовець підкреслив: «Створення Агентства замість Державної 

служби зайнятості – це не зміна вивіски, а кардинальна зміна підходів 
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діяльності на ринку праці. Це не бюрократична структура, не центральний 

орган виконавчої влади, не бюрократи в краватках, які сидять в кабінетах, це 

мобільна активна сервісна служба, яка надає послуги громадянам України 

щодо працевлаштування, перенавчання, підвищення кваліфікації тощо, 

об’єднуючи свої зусилля з недержавним сектором» [209]. Відповідно до 

оприлюдненого проекту Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо реформування державного управління у 

сфері зайнятості населення та соціального страхування на випадок 

безробіття» Національне агентство зайнятості – це спеціалізована державна 

установа з надання послуг на ринку праці та соціального захисту від 

безробіття, зокрема з працевлаштування, професійного навчання населення 

працездатного віку, організації підтвердження результатів неформального 

професійного навчання, участі у прогнозуванні ситуації на ринку праці, 

управління коштами страхування від безробіття. Національне агентство та 

його територіальні органи для виконання завдань у сфері працевлаштування 

безробітних з числа громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні 

працевлаштуванню; надання консультаційних та консалтингових послуг, 

послуг з професійної орієнтації, соціальної реабілітації, а також для 

здійснення організаційної, технічної, аналітичної, інформаційно-довідкової 

роботи мають право залучати суб’єктів господарювання на умовах 

аутсорсингу у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України [210]. Як 

бачимо, прогресивним моментом запозичення позитивного досвіду багатьох 

світових держав (Чехії, Польщі, Великобританії та інших) є пропозиція 

залучення до процесу працевлаштування комерційних посередників, виплата 

їм відповідної премії за фактом працевлаштування особи. 

Анонсовані перетворення в державному управлінні сферою 

працевлаштування України допомагатимуть здійснювати на практиці 

представники Німеччини, відповідна угода підписана між Державною 

службою зайнятості України та Федеральної агенцією зайнятості Німеччини. 

Дійсно, за даними Євростату, в ФРН нині найнижчий рівень безробіття в 
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Європі, тому залучення цієї країни до реформ в Україні є логічним та 

сподіваємося ефективним. Представник німецького Міністерства праці та 

соціальних питань Й. Асмусен зазначає: «Ми перейшли від системи виплат 

по безробіттю до більш продуктивної моделі – перенавчання безробітних. 

Якщо людина втратила роботу, то через 4 місяці вона вже опановуватиме 

іншу професію» [211]. Поряд з цим, запровадження подібного механізму в 

Україні та, головне – ефективність його роботи, потребує внесення 

системних змін не тільки в законодавство про працю та зайнятість населення, 

а також у нормативні акти, що регулюють питання освіти та формування 

державного замовлення на підготовку спеціалістів. 

Без подолання існуючих диспропорцій між попитом та пропозицією 

робочої сили досягнути намічених планів в принципі неможливо. Тому 

повністю погоджуємося з думкою про те, що сьогодні потрібен моніторинг 

програм, проектів, інституцій та їхнього глобального впливу на зайнятість; 

існує необхідність у переході від еклектичної політики у сфері зайнятості до 

чіткого прогнозування з метою визначення, хто саме потрібен зараз на ринку 

праці в Україні [211]. В іншому випадку створення Національного агентства 

замість Державної служби зайнятості по суті буде лише «зміною вивіски», 

воно не забезпечить структурного переосмислення підходів до роботи, 

призначення, ролі даного органу в системі державного управління 

відносинами працевлаштування. 

Хочемо звернути увагу, що протягом останніх двадцяти років 

незалежності влада активно використовувала практику ліквідації одних 

державних інституцій та створення інших, імітуючи таким чином зміни в 

регулюванні певної сфери суспільних відносин. Таким чином, без реальних 

змін в трудовому, освітньому, соціально-забезпечувальному, 

антикорупційному законодавстві створення Національного агентства не має 

сенсу. Реалізувати ряд корисних ініціатив (зокрема аутсорсінг послуг по 

працевлаштуванню) можна і в рамках Державної служби зайнятості, 

водночас без системних супутніх законодавчих змін справжня сутнісна зміна 
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роботи даного органу неможлива. Найбільш показовою ситуацію 

запозичення зарубіжного досвіду в нинішніх реаліях «по-українськи» може 

слугувати випадок з арештом голови Державної служби зайнятості Я. 

Кашуби. Так, на запрошення німецької сторони колишній очільник 

державного органу разом з іншими співробітниками служби зайнятості 

проходив 03 вересня 2015 року тренінг (навчання) в Бонні з приводу 

запобігання корупції в державному управління. Через тиждень після 

повернення в Україну він був затриманий правоохоронцями за отримання 

хабара в розмірі 622 тисяч гривень [212]. Отож цілком слушно зазначає 

О.В. Бражко, що сучасна ситуація в сфері регулювання ринку праці та 

управління трудовими ресурсами в країні є результатом існування проблем 

та суперечностей, які тривалий час не вирішувались та продовжують 

загострюватися. Існує висока залежність економічної сфери від політичної 

кон’юнктури, короткострокова орієнтованість економічної діяльності, мають 

місце негативні демографічні тенденції, територіальні диспропорції попиту 

та пропозиції на ринку праці, незбалансованість існуючих трудових ресурсів 

та робочих місць, невідповідність сфери професійної освіти потребам ринку 

праці, низький рівень заробітної плати в бюджетному секторі [213, с. 105]. 

Відповідно, створення Національного агентства зайнятості без супутніх змін 

як в законодавстві, так і суспільстві підміняє саму реформу; насправді ж 

запровадження даної інституції носить технічний характер та не є прямою 

запорукою вдосконалення правового регулювання відносин 

працевлаштування. 

Переходячи безпосередньо до питання вдосконалення правового 

регулювання працевлаштування, відзначимо його комплексний характер, 

який в тій чи іншій мірі стосується багатьох аспектів функціонування 

економіки. Перш за все мова йде про стимулювання попиту на робочу силу, 

тобто створення різних механізмів, щоб ринок праці відчував потребу у 

робочому ресурсі, не отримував перепон у створенні нових чи ліквідації 

зайвих (неефективних) робочих місць. На жаль, діючий Кодекс законів про 
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працю України хоча й зазнав численних змін, проте на позбавився своєї 

соціалістичної суті – широкого врахування інтересів працівників та 

ігнорування інтересів власника підприємства в частині звільнення 

працівників за власною ініціативою. Існуючі гарантії зайнятості суперечать 

необхідності скорочувати надлишкову робочу силу, що була зумовлена 

структурною та технологічною перебудовою підприємства. Високі витрати 

на звільнення стримували створення робочих місць у формальному секторів. 

Подібний інституціональний устрій призвів до зменшення легальної 

зайнятості та зростання нелегальної, збільшення навантаження на державний 

бюджет, заохочення прихованого хронічного безробіття та викривлення 

поняття «конкуренція» [189]. Тому підвищення гнучкості трудового 

законодавства, зокрема надання роботодавцю можливості без пояснення 

причини звільнити працівника, сприятиме ширшому працевлаштуванню та 

зростанні ефективності праці – підприємство не буде побоюватися 

легального оформлення трудових відносин з огляду на потенційні проблеми 

при подальшій потребі звільненні, поряд з цим робітник буде змушений 

старанніше працювати, щоб довести свою користь компанії. Адже нинішнє 

жорстке законодавство, ускладнюючи процедуру звільнення в цілях 

обмеження ліквідації робочих місць, насправді призводить до зниження 

працевлаштування. 

Такому сполученню відповідає розроблена Європейським Союзом 

політика «флексек’юріті», яка дозволяє забезпечити збалансованість 

інтересів держави, підприємств та безпосередньо працівників. Сутність 

концепції полягає в можливості роботодавців вільно звільняти працівників і 

наймати нових, тому що законодавство в трудовій сфері є досить м’яким, 

забезпечуючи тим самим гнучкість ринку праці [214].  

Ступінь подібної гнучкості в зарубіжному регулюванні трудових 

відносин є досить різнобарвною. Наприклад, в СЩА діє доктрина найму «за 

бажанням» (т.зв. «at wiill»), тобто кожна сторона (як працівник, так і 

роботодавець) може в будь-який момент припинити трудові відносини. 
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Жоден з федеральних законів не передбачає виплати вихідної допомоги , це 

може передбачатися лише індивідуальними контрактами. Інші держави з 

гнучким ринком праці, дозволяючи звільнення за ініціативи підприємства, 

пов’язують строк попередження із стажем роботи в організації. Наприклад, 

законодавство Великобританії передбачає правило, за яким строк 

попередження в перші 2 роки роботи на підприємстві становить один 

тиждень, в подальшому додатково додається ще один тиждень за кожен рік 

роботи на підприємстві після цього строку [215]. В Австрії строк 

попередження при звільненні за ініціативи підприємства становить 6 тижнів 

(стаж до двох років), 2 місяці (стаж три-п’ять років), три місяці (шість-

п’ятнадцять років) і т.д. Диференційований підхід до повідомлення 

працівника характерний і для Канади та ФРН, зокрема канадський робітник, 

що пропрацював більше десяти років, має бути попереджений за вісім 

тижнів; німецький робітник при стажі двадцять років – за сім місяців. Як 

правило, при звільненні також виплачується компенсація (штраф, вихідна 

допомога), розмір якої часто залежить від тривалості роботи на підприємстві. 

Зокрема в Португалії компенсація становить 45-денний заробіток за кожен 

повний рік роботи на фірмі. Натомість в Бразилії компенсація складається з 

вихідної допомоги в розмірі місячного заробітку та штрафу (залежить знову 

ж таки від стажу). Причому роботодавець звільняється від обов’язку сплати 

штрафу, якщо може озвучити конкретну причину звільнення. 

Ринок праці України не готовий поки що до американської концепції 

«свободи найму та звільнення», а от досвід інших країн цілком може бути 

використаний. У зв’язку з цим пропонуємо абзац 1 статті 40 КЗпП України 

викласти в наступній редакції: «Трудовий договір, укладений на 

невизначений строк, а також строковий трудовий договір до закінчення 

строку його чинності можуть бути розірвані власником або уповноваженим 

ним органом з попередженням працівника за один місяць (якщо тривалість 

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

тривалість роботи у роботодавця складає період п’ять та більше років).  
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Попередження про звільнення в зазначені вище строки не 

застосовується при звільненні в наступних випадках:».  

З метою врегулювання питання виплати вихідної допомоги при 

звільненні за ініціативи роботодавця, пропонуємо доповнити статтю 44 КЗпП 

України частиною 2 наступного змісту: «При припиненні трудового договору 

з підстав, зазначених в частині 1 статті 40 цього Кодексу, працівникові 

виплачується вихідна допомога у розмірі двомісячного заробітку (якщо 

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

тримісячного заробітку (якщо тривалість роботи у роботодавця складає 

період п’ять та більше років)». 

На нашу думку, запропоновані вище зміни в трудове законодавство 

сприятимуть як гнучкості ринку праці (наданні права роботодавцю звільнити 

працівника без потреби пояснювати причину з одночасним соціальних 

захистом особи шляхом виплати їй вихідної допомоги), так і досягненні 

соціальної справедливості, рівності можливостей усіх учасників трудового 

процесу. Сукупність цих факторів, можливо, і збільшить кількість звільнень, 

водночас поряд з цим зросте і число легальних працевлаштувань, відповідно 

рівень безробіття буде знижений. 

Згадувана вже нами концепція «флексек’юріті» передбачає також 

потребу врахування та нормативного врегулювання нестандартної (атипової) 

зайнятості, яка набуває все більшого та більшого поширення. До нетипової 

зайнятості зазвичай відносять таку організацію праці, яка «не забезпечує 

повної зайнятості». У зарубіжній та вітчизняній науковій літературі 

виділяють наступні форми нетипової зайнятості: а) робота на умовах 

неповної зайнятості (part-time work); б) термінова (fixed-term) або 

короткострокова (short-time); в) робота вдома (work at home); г) дистанційна 

(telework, e-work) робота; ґ) самозайнятість (self - employment); д) псевдо-

самозайнятість (pseudo-self-employment); е) тимчасова агентська зайнятість 

(temporary-agency) [216]. Існуюче законодавство України регламентує 

самозайнятість, працю на основі строкових трудових, цивільно-правових 
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договорів, на умовах неповної зайнятості тощо. Водночас інші форми 

нестандартної зайнятості фактично знаходяться поза правовим полем 

України. 

І.Я. Кисельов трактував дистанційну працю в якості різновиду трудової 

діяльності, яка виконується у місці, віддаленому від центрального офісу, що 

виключає можливість спілкування працівника з керівництвом та 

співпрацівниками [217, с. 123]. Я.В. Свічкарьова під терміном «дистанційна 

робота» розуміє таку форму виконання працівником трудових обов’язків, яка 

здійснюється поза приміщеннями роботодавця, використовуючи для 

спілкування з керівництвом та колегами інформаційні технології [218]. 

Кількість віддалених працівників у всьому світі стрімко збільшується, 

особливо в таких країнах як США, Канада, Данія, Швеція, Фінляндія. 

Активно дистанційна зайнятість використовується і в Україні, водночас через 

«законодавчий вакуум» переважно перебуває в тіні та носить в основному 

неформальний характер. 

В оприлюдненому законопроекті про внесення змін до законодавства 

про зайнятість запропоновано доповнити чинний КЗпП України статтями 7-1 

та 7-2, в яких врегулювати питання надомної роботи та правового статусу 

домашніх працівників. Передбачається, що під час укладення трудового 

договору або пізніше за взаємною згодою сторони можуть домовитися про 

виконання працівником роботи вдома (надомну працю), якщо такий 

працівник підтверджує наявність належних та безпечних умов надомної 

праці. Трудовим договором про роботу вдома може бути передбачено 

використання працівником власного обладнання та матеріалів, компенсацією 

плати за електроенергію, водопостачання тощо. Стосовно домашньої праці, 

то вона визначається як робота, яку особа виконує більше 80 годин на місяць 

в домашньому господарстві для його обслуговування, надання побутових і 

інших послуг, визначених трудовим договором [210]. 

Незважаючи на прогресивність цих норм, вважаємо за потрібне додати 

деякі обмеження щодо домашньої праці, також поза правовим полем все одно 
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залишається дистанційна робота, яка, наприклад, виконується не вдома, але і 

не на об’єкті роботодавця. Згідно зі статтею 310 Трудового кодексу 

Республіки Білорусь не допускається укладення трудового договору про 

роботу на дому громадянам з особами, які перебувають з ними в близькій 

спорідненості (батьки, подружжя, брати, сестри, сини, дочки, а також близькі 

іншого подружжя) [87]. Дана норма має бути імплементована в нову статтю 

7-2 КЗпП України. 

З метою ширшого нормативного охоплення поняття «дистанційна 

робота» пропонуємо в Кодекс законів про працю України включити статтю 

7-1 щодо врегулювання надомної праці, зокрема передбачити, що під час 

укладення трудового договору чи пізніше за взаємною згодою сторони 

можуть домовитися про повне чи часткове виконання трудових функцій поза 

місцезнаходженням роботодавця (його виробничих, організаційних 

підрозділів) з використанням для комунікацій інформаційних технологій без 

визначення виключної потреби виконання роботи на дому. 

Ю.І. Ціжма, виділяючи державні пріоритети сприяння нестандартній 

зайнятості, серед їх числа, зокрема, відзначає економічні напрямки (пільгове 

кредитування й оподаткування; бюджетна політика з метою стимулювання 

підприємців зберігати і створювати робочі місця, здійснювати професійне 

навчання кадрів); організаційні напрямки (створення бази вакансій 

нестандартного працевлаштування; підтримка міжрегіональних трудових 

міграцій); законодавчі напрямки (регламентація порядку укладання трудових 

договорів, тривалості робочого часу); соціальні напрямки тощо [214]. У 

контексті стимулювання попиту на робочу силу, який нами розглядається, 

найбільш ефективними є саме економічні напрямки. 

У багатьох європейських державах, зокрема Франції, Німеччині та 

інших, існує практика надання компенсацій підприємству (часткової 

допомоги по безробіттю) у разі вимушеного зупинення (скорочення) 

виробництва як стимул не звільняти працівників та продовжувати з ними 

трудові відносин на умовах неповного робочого дня. Подібна норма 
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присутня і в Україні. Поряд з цим відсутність чіткого визначення 

«невідворотності та тимчасовості проблем на підприємстві» й існуючий 

правовий нігілізм у суспільстві зумовлюють можливість зловживання цим 

механізмом: по факту робітників будуть змушувати, незважаючи на неповну 

зайнятість, працювати повний робочий день, просто частина зарплати їм буде 

відшкодовуватися державою. Насторожує також фінансування даних 

видатків за рахунок Фонду загальнообов’язкового державного соціального 

страхування, виходячи з його фінансових можливостей, відповідно у 

роботодавця відсутня гарантія отримання цих коштів. Тому задля 

вдосконалення такого компенсаційного механізму доречно укладати, за 

прикладом програми США «розподілу праці» (work-sharing), тристоронні 

договори між працівником, роботодавцем та уповноваженим органом 

державної влади, в яких визначати всі суттєві моменти даної схеми. 

По аналогії з німецьким Законом «Про часткову зайнятість та трудові 

договори з обмеженим терміном дії» вважаємо за доцільне запровадити у 

вітчизняне трудове законодавство таку опцію неповного робочого дня 

(тижня) як робота за вимогою або неодночасна праця декількох робітників на 

одному робочому місці з відповідним розподілом між ними робочого часу. 

Водночас не бачимо особливого сенсу в адаптації французького досвіду 

державного стимулювання саме часткової зайнятості за рахунок зниження 

обов’язкових до сплати соціальних внесків. Держава повинна законодавчо 

передбачити можливість застосування різних варіацій нестандартної 

зайнятості, а вже ринок сам має визначати, як та в якій формі їх 

застосовувати. 

Більш перспективним, на нашу думку, є активніше запровадження 

практики тимчасової зайнятості, в тому числі працевлаштування на 

тимчасові робочі місця та участь в громадських роботах. Завдяки цьому 

досягається зростання зайнятості, наприклад у Великобританії 4 відсотки 

робочої сили працює в якості тимчасового персоналу. Така форма 

працевлаштування вигідна обом сторонам трудових відносин. Працівник має 
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можливість працювати з врахуванням ресурсів здоров’я, потреби виховання 

дітей, догляду за близькими та іншими факторами, що не дають змоги 

реалізувати повну зайнятість. Роботодавець же при пікових потребах у 

трудовому ресурсі може швидко збільшити кількість робочих рук із 

зниженням навантаження на постійний персонал. По суті така тимчасова 

зайнятість, робота за вимогою (за потребою), є чимось середнім між 

неповним робочим часом та роботою по цивільно-правовому договору: з 

одного боку, тривають трудові відносини, з іншого – їх початок не означає 

автоматичного обов’язку працювати та оплачувати працю. Роботодавець 

самостійно визначає потребу у кількості годин робити, робить на них заявку 

працівнику; якщо останній підтверджує можливість приступити до роботи, 

здійснюється оплата праці з відповідним обсягом соціального страхування. 

Враховуючи перманентні економічні кризи, пропонуємо за прикладом 

Швейцарії створити так звану резервну систему робочих місць. Тобто в 

публічному секторі економіки резервується певна кількість робочих місць, 

які згодом можуть бути використані у випадку масового вивільнення 

працівників у період спаду виробництва для запобігання масовому 

безробіттю; у ситуації з Україною – в тому числі для працевлаштування 

тимчасово переміщених осіб. Серед зарезервованих вакансій з тимчасовою 

зайнятістю ключову роль мають відігравати робочі місця, пов’язані з 

виконанням суспільно корисних робіт. Тобто в даному випадку система 

резервування переплітається з організацією громадських робіт. 

Завдяки участі у громадських роботах безробітні можуть відновити 

трудові навички, отримати відповідний заробіток, а іноді – і постійну роботу. 

Оплачувані громадські роботи є універсальним засобом активної політики 

держави на ринку праці в умовах збільшення чисельності незайнятого 

населення, оскільки передбачають можливість створення в регіонах великої 

кількості тимчасових робочих місць у періоди масового вивільнення 

працюючих у зв’язку з ліквідацією та перепрофілюванням підприємств [219]. 

Важливе місце в науковому обґрунтуванні користі використання 
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громадських робіт для подальшого економічного розвитку країни відіграли 

праці Дж.М. Кейнса та Р.Ф. Кана. Науковці ще в 30-х роках ХХ століття 

сформували так званий принцип мультиплікатора зайнятості, згідно з яким 

існує мультиплікативний зв’язок між початковим збільшенням інвестицій і 

первинною зайнятістю робітників, що породжує потім вторинну і т.д. 

загальну зайнятість. Таким чином, якщо держава проводить роботи в період 

фінансової кризи, коли спостерігається сильне безробіття, то за первинним 

збільшенням інвестицій і зайнятості активізуються інші виробничі процеси, 

що означатиме зайнятість для інших робітників. Але так як для виникнення 

вторинної зайнятості потрібно збільшення загального попиту на споживчі 

товари, то фінансування громадських робіт має здійснюватися за рахунок 

державного боргу, а не зростання оподаткування [220, c. 209]. Дане 

використання довело свою ефективність під час виходу з депресії економіки 

Великобританії та США в 30-х та 40-х роках ХХ століття – суттєвим 

фактором боротьби з безробіттям виступили активні державні витрати на 

суспільно корисні проекти – будівництво доріг, шляхів, благоустрій 

територій тощо. 

Загальноприйнятий принцип «свободи праці» не дозволяє залучати до 

громадських робіт в примусовому порядку. В той же час з метою подолання 

пасивних настроїв у середовищі безробітних, стимулювання активності 

останніх у пошуку роботи пропонуємо запровадити обов’язкову норму 

виконання громадських робіт як умови отримання допомоги по безробіттю, а 

також відкоригувати визначення підходящої роботи. Так, статтю 31 Закону 

України «Про зайнятість населення» пропонуємо доповнити частиною 11 

наступного змісту: «З другого місяця отримання допомоги по безробіттю 

безробітний зобов’язаний брати участь у громадських роботах в обсязі до 20 

годин на тиждень. На час отримання допомоги по безробіттю оплата 

громадських робіт не проводиться. Порушення нормативу обов’язковості 

участі в громадських роботах є підставою припинення виплати допомоги по 

безробіттю». Частину 7 статті 46 зазначеного вище нормативного акта 
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викласти в наступній редакції: «Для безробітних, які перебувають на обліку в 

територіальному органі центрального органу виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, більш 

як шість місяців, підходящою роботою також вважається участь у 

громадських та інших роботах тимчасового характеру». 

Враховуючи наявність у вітчизняному правовому полі такої форми 

працевлаштування як організований набір, вважаємо за можливе поєднати її з 

громадськими роботами при реалізації проекту «Стіна» – облаштування 

близько 2 тисяч кілометрів українсько-російського кордону, плюс територій, 

прилеглих до зони проведення АТО та Криму. Тобто держава має затвердити 

програму залучення трудових ресурсів до реалізації масштабних 

інфраструктурних проектів на умовах організованого набору, затвердити 

умови та порядок участі безробітних у даній програмі. 

Аналізуючи способи активізувати попит на робочу силу, зокрема 

працевлаштування громадян з низьким рівнем конкурентоспроможності на 

ринку праці, ми вже звертали увагу на найбільш поширені в світі способи 

досягнути цього – квотування робочих місць, а також пільгове 

оподаткування при працевлаштуванні таких соціальних груп. Стосовно 

присутніх у вітчизняному законодавстві обов’язкових нормативів прийняття 

на роботу деяких категорій осіб, попри їх відносно жорсткий характер, 

вважаємо за логічне їх збереження в існуючому вигляді. Адже при високому 

рівні безробіття такі категорії індивідів явно програватимуть на фоні інших, 

відповідно шанси на працевлаштування при рівних умовах будуть 

мінімальними. Присутні в законодавстві пільги зі сплати єдиного соціального 

внеску при працевлаштуванні на нові робочі місця складно оцінити 

однозначно. З одного боку, таке зниження є загальносвітовою практикою, з 

іншого – треба враховувати українські реалії. Необґрунтовано високий рівень 

оподаткування зводить нанівець рентабельність бізнесу, відповідно сприяє 

тіньовій зайнятості та практиці «зарплат у конвертах». Тому набагато 

корисніше було б як для економіки, так і для зростання кількості зайнятих не 
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стільки повертати ЄСВ, скільки знизити його рівень та покращити 

адміністрування, адже будь-які матеріальні стимули роботодавців, до того ж 

обмежені можливостями бюджету, без справжнього реформування ринку 

праці суттєвого впливу на ріст зайнятості не здійснять. 

Вже довгий час у державі існує пільгове оподаткування підприємств, 

де більшість персоналу складають інваліди. Хоча й присутні випадки 

фінансових зловживань в цій сфері, проте в силу частої неможливості 

реалізувати особами з обмеженими можливостями право на працю поза 

межами таких підприємств, все ж так виступаємо за збереження подібних 

фіскальних преференцій. У той же час не підтримуємо поширення подібних 

пільг на суб’єктів господарювання зі значною часткою у штаті інших 

категорій громадян з низькою трудовою конкурентоспроможністю. 

Наприклад, О.В. Бражко пропонує встановлення пільгового оподаткування 

для підприємств, де від 30 до 40 відсотків працюючих становлять 

випускники навчальних закладів усіх рівнів акредитації, які не мають досвіду 

роботу. На думку науковця, такий захід буде сприяти працевлаштуванню 

найменш привабливої для роботодавців частини робочої сили, прийом на 

роботу якої пов’язаний з додатковими витратами на навчання. У разі 

пільгового оподаткування ці витрати будуть компенсовані низькими 

податковими відрахуваннями [189]. 

Автори законопроекту про внесення змін до нормативних актів, що 

регулюють сферу зайнятості, пропонують ввести в господарське 

законодавство поняття соціального підприємства, під яким слід розуміти 

суб’єкт малого підприємництва, утворений юридичними та/або фізичними 

особами, в якому не менше 50 відсотків річної середньооблікової чисельності 

штатних працівників належать до категорій громадян, зазначених у частині 

першій статті 14 Закону України «Про зайнятість населення», і розмір оплати 

праці таких осіб становить не менше ніж дві мінімальні заробітні плати за 

кожну особу. Податковий кодекс планується доповнити п. 142.4, яким 

передбачити звільнення від оподаткування прибутку, отриманого від 
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продажу (постачання) товарів, виконання робіт і надання послуг, де протягом 

попереднього звітного (податкового) періоду кількість працівників з низьким 

рівнем конкурентоспроможності становить не менш як 50 відсотків штату 

підприємства [210]. Для запровадження таких норм потрібний більш 

детальний аналіз економічної доцільності та прогнозних показників 

зростання працевлаштування. У протилежному випадку це буде черговим 

механізмом ухилення від сплати податків. 

Окрім необхідності більш гнучкого трудового законодавства, не менш 

необхідною складовою зростання рівня працевлаштування є подолання 

географічних та професійних диспропорцій на ринку праці. Тобто ставиться 

за мету не тільки досягнення оптимального балансу між оголошеними 

роботодавцями вакансіями та наявними пропозиціями кандидатів, а і 

рівномірний розподіл трудових ресурсів по всій території країни. Подоланню 

регіональних відмінностей у можливостях для працевлаштування та рівні 

безробіття повинна слугувати диференційна величина податку на прибуток 

підприємства та єдиного соціального внеску. Розмір ставки, зазначений в 

фіскальному законодавстві, використовується в регіоні з найвищим рівнем 

зайнятості (як правило, Київ). В інших адміністративно-територіальних 

одиницях, залежно від стану ринку праці та рівня безробіття, базова ставка 

оподаткування зменшується на певну величину. Така новація дасть змогу 

зменшити розбіжності в соціально-економічному розвитку різних частин 

України, сприятиме залученню капіталу та відкриттю бізнесу на депресивних 

територіях. 

Більш складною для вирішення є проблема подолання професійного 

дисбалансу – невідповідність між попитом та пропозицією робочою сили. 

Адже освіта завжди пов’язана з певними часовими рамками, отож крім 

законодавчих актів, потрібна чітка система моніторингу ринку праці та 

довгострокових прогнозів потреби у кадрах. З розпадом СРСР припинила 

існування система планування та державного розподілу випускників вищих 

навчальних закладів, втратився зв’язок між закладами освіти та 
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роботодавцями – споживачами підготовлених спеціалістів; фактично почали 

безвідносно один до одного існувати два незалежні ринки: праці та освіти. В 

сучасних умовах розвиток вищої освіти визначається не потребою 

суспільства в спеціалістах, а попитом на нього з боку населення; причому 

ключовим фактором вибору часто виступає не затребуваність професії на 

ринку праці, а соціальні стереотипи – престижність вищої освіти взагалі та 

конкретної спеціальності зокрема [221]. У зв’язку з цим система державного 

замовлення підготовки кадри в існуючому вигляді носить архаїчний 

характер, направлена в першу чергу на забезпечення роботою викладацького 

складу, без врахування потреб ринку праці. Більше 14 мільярдів бюджетних 

гривень в 2015 році передбачалося на підготовку спеціалістів з вищою 

освітою. Але в той же час, за даними кадрового порталу hh.ua, лише третина 

з них будуть у майбутньому працювати за отриманими спеціальностями. Ці 

цифри знову ж таки примушують замислитися про ефективність розподілу 

держзамовлення між ВУЗами та напрямками підготовки [222]. 

Як свідчить звіт рахункової палати України про результати аналізу 

формування, розміщення і виконання державного замовлення на підготовку 

фахівців з вищою освітою, загальний стан цього процесу незадовільний, 

оскільки є неконтрольованим, неефективним та збитковим для держави 

процесом. Кошти на підготовку фахівців із вищою освітою за державним 

замовленням фактично плануються і використовуються як кошти на 

утримання бюджетної установи. Відповідно Міністерству економічного 

розвитку і торгівлі України рекомендовано забезпечити виконання функції з 

формування державного замовлення на підставі реально визначеного 

середньострокового прогнозу потреби у фахівцях та робітничих кадрах на 

ринку праці, при визначенні потреби держави у фахівцях з вищою освітою 

здійснювати науково обґрунтований прогноз державної потреби в них; 

враховувати баланс ринку праці, дані щодо необхідності кадрів по регіонах 

та рівень задоволення потреби ринку праці у кваліфікованих робітничих 

кадрах і т.д. [223]. Очевидно, що абітурієнт вільний у своєму праві вибрати 
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будь-яку спеціальність, навіть при незатребуваності її роботодавцями. Але 

абсурдним виглядає фінансування державного замовлення підготовки за 

такими спеціальностями. Так само складно в умовах економії бюджету 

зрозуміти правову природу стипендій, які фактично призначаються за сам 

факти навчання, сприймаються студентами як належне, як оплату з боку 

держави, от тільки за що здійснюється ця оплата – велике питання. Значна 

частина молоді сприймає отримання стипендії як вид заробітку, відповідно 

йде на бюджетні місця, особливо не зважаючи на спеціальність; після 

закінчення навчання лише одиниці серед таких осіб починають працювати за 

отриманою професією. За таких обставин запорукою подолання 

диспропорцій між пропозицією та попитом робочої сили є збереження 

державного замовлення лише на непопулярні, але потрібні ринку професії, а 

також відміна стипендій – замість них за виявлені успіхи у навчанні 

присуджуються адресні гранти, причому як студентам-бюджетникам, так і 

тим, що навчаються за приватний рахунок. Подібні новації в 

середньостроковій перспективі усунуть існуючий дисбаланс, а також 

зменшать потребу у перепідготовці безробітних. 

Наразі в суспільстві та владних інститутах активно відбуваються 

дискусії щодо механізму впровадження децентралізації державної влади та 

управління громадами. У зв’язку з цим вважаємо за корисне перейняти 

досвід Данії, де проведена децентралізації служб зайнятості з передачею 

більшості відповідних функцій на муніципальний рівень. Це дало змогу 

краще враховувати місцеві потреби та фінансово заохотити муніципалітети 

до якнайшвидшого працевлаштування одержувачів допомоги по безробіттю. 

Також за голландським зразком можна запровадити фінансову мотивацію 

місцевої влади до скорочення чисельності одержувачів державної допомоги 

через їх працевлаштування [224]. У контексті децентралізації вважаємо за 

доцільне розпочати об’єднання різних начальних закладів за територіальним 

принципом, щоб кожен регіон мав 5-10 потужних начальних центрів, які б 

готували фахівців, затребуваних роботодавцями регіону, в межах якого вони 
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функціонують. Це дасть змогу не тільки скоротити професійний дисбаланс 

на ринку праці, а й зменшить витрати на забезпечення мобільності трудових 

ресурсів. 

Підсумовуючи проведене дослідження напрямків удосконалення 

правового регулювання працевлаштування в Україні, в тому числі з 

використанням позитивного зарубіжного досвіду в цій сфері, відзначимо 

досить широке поле для законодавчих ініціатив. Причому основний акцент в 

даний час має робитися на активній практиці громадських робіт та 

глобальному реформуванні фундаментальних підвалин ринку праці – 

порядку найму (звільнення) роботодавцем, нормативному закріпленні 

нестандартних форм зайнятості та обсягах випуску навчальними закладами 

тих чи інших категорій спеціалістів. Паралельно з цим має ефективно 

переформатовуватися антикорупційне та податкове законодавство, щоб 

знизити зловживання у сфері працевлаштування та подолати тіньову 

зайнятість. Лише після успішної реалізації усіх цих заходів є сенс 

повернутися до актуальності (перегляду) існуючих обсягів квотування, 

матеріальних стимулів роботодавця за додаткове працевлаштування 

(створення нових робочих місць) та сприяння самозайнятості. 

 

 

Висновки до розділу 3 

 

1. Під механізмом правового регулювання працевлаштування 

запропоновано розуміти систему юридичних засобів, способів за допомогою 

яких здійснюється вплив на суспільно-економічні відносин з метою 

забезпечення громадян підходящою роботою, яка б відповідала їх освіті, 

професії (спеціальності), кваліфікації, чи іншою формою оплачуваної 

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

сфері зайнятості, оскільки від якості нормативних актів, дієвості закладених 
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в них приписів, коректного їх застосування на практиці залежить і 

ефективність самого механізму правового регулювання. 

2. Виокремлено недоліки механізму правового регулювання 

працевлаштування в Україні: 1) відсутність законодавчої можливості 

використання гнучких форм зайнятості; 2) наявність розгалуженої системи 

нормативних актів, спрямованих на регулювання відносин 

працевлаштування, що, в свою чергу, ускладнює їх застосування на практиці, 

перманентне внесення змін у таке законодавство, постійний пошук державою 

оптимального способу правового регулювання відносин у сфері праці;                     

3) невідповідність системи навчання та кваліфікаційних потреб ринку праці; 

4) відсутність необхідних матеріальних ресурсів для активної участі держави 

у стимулюванні працевлаштування; 5) активний вплив на відносини 

працевлаштування загальнодержавних негативних тенденцій (корупція, 

правовий нігілізм, тіньова зайнятість); 6) високе податкове навантаження при 

сплаті єдиного соціального внеску, що знижує мотивацію роботодавця до 

підтримання легальної зайнятості. 

3. Під гарантіями сприяння працевлаштуванню слід розуміти систему 

формально визначених та нормативно закріплених засобів, умов, механізмів, 

спрямованих на створення більших можливостей громадянам реалізувати 

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

форм оплачуваної діяльності. Також гарантії сприяння працевлаштування 

включають організаційну діяльність влади щодо їх застосування, правові 

засоби захисту та відновлення порушених прав та свобод громадян. 

4. За критерієм кола осіб, на яких вони поширюються, виділяємо 

загальні та спеціальні гарантії. Перші поширюються на все працездатне 

населення без обмежень, наприклад, захист від дискримінації при 

працевлаштуванні. На застосування ж спеціальних гарантій можуть 

претендувати виключно громадяни, які недостатньо конкурентоспроможні на 

ринку праці, наприклад, студенти, мобілізовані працівники, тимчасово 

переміщені особи з окупованих територій та деякі інші групи населення. 
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5. Змістовний критерій розкриває внутрішнє наповнення конкретної 

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

ознакою виділяємо: 1) вільне обрання виду, роду та місця діяльності;                        

2) захист від будь-яких проявів дискримінації у відносинах 

працевлаштування; 3) професійну орієнтацію, тобто забезпечення особі 

можливостей для самовизначення щодо майбутньої професії з урахуванням 

наявних здібностей та ситуації на ринку праці; 4) підвищення 

конкурентоспроможності працівника шляхом його професійної 

перепідготовки та підвищення кваліфікації; 5) створення умов для 

прискореного отримання документів про освітньо-кваліфікаційний рівень 

шляхом підтвердження результатів неформального навчання; 6) надання 

ваучерів на навчання для підтримки конкурентоспроможності деяких 

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

здобули професію за певним освітньо-кваліфікаційним рівнем та 

продовжують навчатися; 8) надання матеріальних компенсацій внутрішньо 

переміщеним особам, які отримали статус безробітних; 9) збереження 

робочого місця за працівниками, що виконують військовий обов’язок. 

6. Сучасне законодавство України характеризується складним 

симбіозом континентальної та скандинавської моделі правового регулювання 

відносин працевлаштування. Дійсно, отримавши в спадщину від радянської 

держави соціалістичне законодавство з притаманними йому широкими 

соціальними гарантіями, активною участю держави в створенні робочих 

місць, країна так і не може знайти оптимальний спосіб регулювання ринку 

праці. Скасувавши обов’язковий характер праці, держава не в змозі 

запропонувати ані роботодавцям, ані населенню ефективні стимули легальної 

зайнятості. Не маючи політичної волі провести дійсне реформування ринку 

праці, зокрема надати йому гнучкого характеру, нормативно закріпити умови 

та порядок здійснення нетипової зайнятості, усунути диспропорції між 

попитом та пропозицією робочої сили шляхом зменшення (скасування) 

державного замовлення на непотрібні (надлишкові) на ринку спеціальності, 
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Україна лише імітує подібні реформи, зокрема через дефіцит бюджетних 

коштів ускладнює процедуру отримання допомоги по безробіттю, вводить 

додаткові критерії, які б дозволили зменшити таку допомогу чи взагалі 

відмовити у її наданні. 

7. Стимулювання попиту на робочу силу як елемент вдосконалення 

правового регулювання працевлаштування уособлює створення різних 

механізмів, за допомогою яких ринок праці відчував би потребу у робочому 

ресурсі, не отримував би перепони у створенні нових чи ліквідації зайвих 

(неефективних) робочих місць. Підвищення гнучкості трудового 

законодавства, зокрема надання роботодавцю можливості без пояснення 

причини звільнити працівника (з одночасним соціальних захистом особи 

шляхом виплати їй вихідної допомоги) сприятиме ширшому 

працевлаштуванню та зростанню ефективності праці – підприємство не буде 

побоюватися легального оформлення трудових відносин з огляду на 

потенційні проблеми при подальшій потребі звільнення. Поряд з цим 

робітник буде змушений старанніше працювати, щоб довести свою користь 

компанії, адже нинішнє жорстке законодавство, ускладнюючи процедуру 

звільнення з метою обмеження ліквідації робочих місць, насправді 

призводить до зниження працевлаштування.  

8. Пропонується запровадити у вітчизняне законодавство поняття 

«робота за вимогою». Така тимчасова зайнятість є чимось середнім між 

неповним робочим часом та роботою на підставі цивільно-правового 

договору: з одного боку, тривають трудові відносини, з іншого – їх початок 

не означає автоматичного обов’язку працювати та оплачувати працю. 

Роботодавець самостійно визначає потребу у кількості годин робити, робить 

на них заявку працівнику, якщо останній підтверджує можливість 

приступити до роботи, здійснюється оплата праці з відповідним обсягом 

соціального страхування. 

9. Пропонуємо за прикладом ряду зарубіжних держав створити 

резервну систему робочих місць. Тобто в публічному секторі економіки 
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зарезервувати певну кількість робочих місць, які згодом можуть бути 

використані у випадку масового вивільнення, в тому числі для 

працевлаштування тимчасово переміщених осіб. Серед зарезервованих 

вакансій з тимчасовою зайнятістю ключову роль мають відігравати робочі 

місця, пов’язані з виконанням суспільно корисних робіт. Таким чином, в 

даному випадку система резервування переплітається з організацією 

громадських робіт. 

10. Враховуючи наявність у вітчизняному правовому полі такої форми 

працевлаштування як організований набір, вважаємо за можливе поєднати її з 

громадськими роботами при реалізації проекту «Стіна». Тобто держава має 

затвердити програму залучення трудових ресурсів до реалізації масштабних 

інфраструктурних проектів на умовах організованого набору, затвердити 

умови та порядок участі безробітних у даній програмі. 

11. Подоланню регіональних відмінностей в можливостях для 

працевлаштування та рівні безробіття повинна слугувати диференційована 

величина податку на прибуток підприємства та єдиного соціального внеску. 

Розмір ставки, зазначений в фіскальному законодавстві, використовується в 

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

адміністративно-територіальних одиницях, залежно від стану ринку праці, 

рівня безробіття базова ставка оподаткування зменшується на певну 

величину. Така новація дасть змогу зменшити розбіжності в соціально- 

економічному розвитку різних частин України, сприятиме залученню 

капіталу та відкриттю бізнесу на депресивних територіях. 

12.Для подолання диспропорцій між пропозицією та попитом робочої 

сили необхідним є збереження державного замовлення лише на непопулярні, 

але потрібні ринку професії, а також відміна стипендій, замість них за 

виявлені успіхи у навчанні присуджуються адресні гранти, причому як 

студентам-бюджетникам, так і тим, що навчаються на контрактній основі. 

Запропоновані новели в середньостроковій перспективі усунуть існуючий 

дисбаланс, а також зменшать потребу у перепідготовці безробітних. 
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13. В контексті децентралізації вважаємо за доцільне розпочати 

об’єднання різних начальних закладів за територіальним принципом з тим, 

щоб кожен регіон мав 5-10 потужних начальних центрів, які б готували 

фахівців, затребуваних роботодавцями регіону, в межах якого вони 

функціонують. Це дасть змогу не тільки скоротити професійний дисбаланс 

на ринку праці, а й зменшити витрати на забезпечення мобільності трудових 

ресурсів. 

14. Пропонуємо внести наступні зміни до законодавства України: 

у Кодекс законів про працю України: 

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

передбачити, що під час укладення трудового договору сторони можуть 

домовитися про повне чи часткове виконання трудових функцій поза 

місцезнаходженням роботодавця (його виробничих, організаційних 

підрозділів) з використанням для комунікацій інформаційних технологій без 

визначення виключної потреби виконання роботи на дому; 

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

укладений на невизначений строк, а також строковий трудовий договір до 

закінчення строку його чинності можуть бути розірвані власником або 

уповноваженим ним органом з попередженням працівника за один місяць 

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

два місяці (якщо тривалість роботи у роботодавця складає період п’ять та 

більше років). Попередження про звільнення в зазначені вище строки не 

застосовується при звільненні в наступних випадках:»; 

– доповнити статтю 44 частиною 2 наступного змісту: «При 

припиненні трудового договору з підстав, зазначених в частині 1 статті 40 

цього Кодексу, працівникові виплачується вихідна допомога у розмірі 

двомісячного заробітку (якщо тривалість роботи у роботодавця становить 

менше п’яти років) або тримісячного заробітку (якщо тривалість роботи у 

роботодавця складає п’ять та більше років)»; 

у Закон України «Про зайнятість населення»: 
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– статтю 31 доповнити частиною 11, в якій зазначити таке: «З другого 

місяця отримання допомоги по безробіттю безробітний зобов’язаний брати 

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

отримання допомоги по безробіттю оплата громадських робіт не 

проводиться. Порушення нормативу обов’язковості участі в громадських 

роботах є підставою припинення виплати допомоги по безробіттю»; 

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

перебувають на обліку в територіальному органі центрального органу 

виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості 

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

також вважається участь у громадських та інших роботах тимчасового 

характеру»; 

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

єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» 

встановити диференційовану величину податку на прибуток підприємства та 

єдиного соціального внеску з метою розвитку бізнесу на депресивних 

територіях. Розмір ставки, зазначений у фіскальному законодавстві, 

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

В інших адміністративно-територіальних одиницях, залежно від стану ринку 

праці, рівня безробіття базова ставка оподаткування зменшується на певну 

величину. 

Окрім змін до законодавства, додатково виділяємо такі напрямки 

реформування: 

1) запровадити у вітчизняне законодавство поняття «робота за 

викликом». Така тимчасова зайнятість є чимось середнім між неповним 

робочим часом та роботою за цивільно-правовим договором: з одного боку 

тривають трудові відносини, а з іншого – їх початок не означає 

автоматичного обов’язку працювати та оплачувати працю. Роботодавець 

самостійно визначає потребу у кількості годин роботи, робить на них заявку 

працівнику, якщо останній підтверджує можливість приступити до роботи, 
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здійснюється оплата праці з відповідним обсягом соціального страхування; 2) 

створити резервну систему робочих місць. Тобто в публічному секторі 

економіки зарезервувати певну кількість робочих місць, які згодом можуть 

бути використані у випадку масового вивільнення, в тому числі для 

працевлаштування тимчасово переміщених осіб. Серед зарезервованих 

вакансій з тимчасовою зайнятістю ключову роль мають відігравати робочі 

місця, пов’язані з виконанням суспільно корисних робіт; 3) для подолання 

диспропорцій між пропозицією та попитом робочої сили потрібно зберегти 

державне замовлення лише на непопулярні, але потрібні ринку професії; 

відмінити стипендії, замість них за виявлені успіхи у навчанні запровадити 

присудження адресних грантів, причому як студентам-бюджетникам, так і 

тим, що навчаються на контрактній основі. Подібні новації в 

середньостроковій перспективі усунуть існуючий дисбаланс, а також 

зменшать потребу у перепідготовці безробітних; 4) у контексті 

децентралізації вважаємо за доцільне розпочати об’єднання різних 

навчальних закладів за територіальним принципом з метою створення у 

кожному регіоні 5-10 потужних начальних центрів, які б готували фахівців, 

затребуваних роботодавцями регіону, в межах якого вони функціонують. Це 

дасть змогу не тільки скоротити професійний дисбаланс на ринку праці, а й 

зменшити витрати на забезпечення мобільності трудових ресурсів. 
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ВИСНОВКИ 

У дисертації подається теоретичне узагальнення й нове вирішення 

наукової задачі щодо дослідження порівняльно-правового аспекту правового 

регулювання працевлаштування в Україні та за кордоном, виокремлення його 

проблем та розробки шляхів удосконалення з використанням позитивного 

зарубіжного досвіду у сфері зайнятості населення. У результаті проведеної 

роботи сформульовано ряд висновків, пропозицій і рекомендацій, 

спрямованих на досягнення поставленої мети. 

1. Під працевлаштуванням як комплексним юридичним інститутом 

пропонуємо розуміти систему правових норм різних галузей права 

(трудового, адміністративного, цивільного, господарського), які регулюють 

комплекс правових, економічних та організаційних заходів, спрямованих на 

створення громадянам сприятливих умов для здійснення будь-якої форми 

оплачуваної діяльності. 

Працевлаштування – це комплекс правових, економічних, 

організаційних, навчальних заходів, вжитих органами державної влади, 

власної активності особи, спрямованих на створення умов для повної 

реалізації особою права на працю, в тому числі на умовах самозайнятості, 

забезпечення її участі в не забороненій законом діяльності з метою 

отримання доходу (заробітної плати) у грошовій або іншій формі.  

2. Виділено наступні етапи становлення та розвитку інституту 

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

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

були самозайнятість (землеробство, ремісництво, торгівля) та самостійний 

пошук роботи вільними людьми, інститут працевлаштування був відсутній; 

2) друга половина ХІХ ст. – 1917 р. (зростання промислового потенціалу 

сприяло розвитку ринку вільно найманої праці та початку державного 

регулювання цих процесів, поряд з цим інтереси робітників, зокрема свобода 

вибору виду та місця діяльності, досить часто ігнорувалися; в якості 

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

працевлаштування; періодично змінюється юридичний статус бірж праці, 

ступінь участі держави в працевлаштуванні громадян, зокрема обов’язковість 

(добровільність) такого посередництва; нерідко держава, забезпечуючи 

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

трудовими ресурсами, відповідно волевиявлення населення щодо вибору 

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

перетворення у правовому регулюванні відносин праці та зайнятості 

населення, пошук державою оптимальної моделі механізму нормативного 

регулювання інституту працевлаштування). 

3. Здійснено класифікацію працевлаштування за такими критеріями: 

1) залежно від способу юридичного оформлення права на працю виділено 

такі правові форми працевлаштування: а) укладення трудового договору, 

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

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

на працю виділено такі види працевлаштування: а) самостійний пошук 

роботи та укладення договору в індивідуальному порядку, б) переведення 

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

самозайнятості особи, г) укладення трудового договору на виконання 

оплачуваної роботи за направленням державних установ, ґ) укладення 

трудового договору на виконання оплачуваної роботи при організованому 

наборі працівників, д) професійне навчання, підготовка та перепідготовка 

індивіда, е) укладення договору на виконання оплачуваної роботи за 

направленням (сприяння) приватних агенцій з працевлаштування. 

4. Правове регулювання інституту працевлаштування на 

загальноєвропейському рівні не носить деталізованого характеру. В силу 

різного історичного досвіду, наявних соціально-економічних умов розвитку 

країни сформували та реалізовують різні моделі функціонування ринку 

праці, комбінуючи ліберальний підхід з активним державним регулюванням 

сфери зайнятості. Тому на наддержавному рівні ЄС здійснюється лише 
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координація, напрацювання загальноєвропейської стратегії зайнятості та 

допомога окремим державам, моделі функціонування ринку праці яких є 

недостатньо ефективні. Відповідно правове регулювання працевлаштування 

в ЄС здійснюється шляхом специфічного поєднання загальноєвропейських та 

внутрішньонаціональних правових приписів з урахуванням свободи руху 

трудових ресурсів та взаємного визнання професійної кваліфікації. 

5. Економічні та політичні суперечки між членами СНД, несприйняття 

окремими державами бажання Росії домінувати в Співдружності ставлять під 

питання ефективність існування даного об’єднання, дієвість ухвалених ним 

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

варто очікувати від об’єднання прийняття якихось остаточних рішень щодо 

спільного ринку праці в межах СНД, вільного руху робочої сили, інших 

аспектів правового регулювання інституту працевлаштування. 

Функціонування ЄАЕС, якщо не брати до уваги геополітичні моменти, 

сприятиме більш ширшій реалізації права на працю індивідами, зокрема їх 

можливості знайти підходящу роботу в іншій державі Союзу з отриманням 

загальних трудових, фінансових гарантій, що поширюються і на резидентів 

країни працевлаштування. У той же час, міграційні процеси носять 

односторонній характер, працівники спрямовується в основному до Росії (у 

меншій мірі – до Казахстану), решта ж держав виступають «донорами» 

трудових ресурсів, що в перспективі може призвести до зменшення в них 

працездатного населення та падіння економіки. 

Щодо України, то з урахуванням підписання Угоди про асоціацію з 

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

наша держава не братиме активної участі в уніфікації законодавства, що 

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

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

реалізувати право на працю в пострадянських країнах у межах спільного 

ринку робочої сили. У той же час у геополітичних цілях,  в умовах 
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демократичних перетворень, адаптації європейських стандартів зайнятості 

такий підхід є абсолютно логічним і виправданим.  

6. Характеризуючи правове регулювання працевлаштування в інших 

країнах світу (відмінних від Європейського Союзу та Співдружності 

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

Африки та Азії, відмічаємо неоднаковість, а іноді навіть полярність ринку 

праці в різних державах залежно від історичних традицій та сучасної 

соціально-економічної ситуації. В таких умовах навряд чи доцільно вести 

мову про спільний ринок праці, розробку та прийняття уніфікованих 

стандартів законодавчого визначення та регулювання видів та форм 

працевлаштування. Особливість відносин зайнятості в окремих частинах 

світу (Африка, Південна Азія) полягає в порівняно високому рівні 

працевлаштування, проте цьому сприяє не так активна державна політика, як 

відсутність коштів для тривалого навчання, злиденні умови життя, що 

змушують братися за будь-яку низькооплачувану роботу, в тому числі 

неповнолітніх та літніх осіб. 

7. Під механізмом правового регулювання працевлаштування 

запропоновано розуміти систему юридичних засобів, способів за допомогою 

яких здійснюється вплив на суспільно-економічні відносин з метою 

забезпечення громадян підходящою роботою, яка б відповідала їх освіті, 

професії (спеціальності), кваліфікації, чи іншою формою оплачуваної 

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

сфері зайнятості, оскільки від якості нормативних актів, дієвості закладених 

в них приписів, коректного їх застосування на практиці залежить і 

ефективність самого механізму правового регулювання.  

Виокремлено недоліки механізму правового регулювання 

працевлаштування в Україні: 1) відсутність законодавчої можливості 

використання гнучких форм зайнятості; 2) наявність розгалуженої системи 

нормативних актів, спрямованих на регулювання відносин 

працевлаштування, що, в свою чергу, ускладнює їх застосування на практиці, 
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перманентне внесення змін у таке законодавство, постійний пошук державою 

оптимального способу правового регулювання відносин у сфері праці;                   

3) невідповідність системи навчання та кваліфікаційних потреб ринку праці; 

4) відсутність необхідних матеріальних ресурсів для активної участі держави 

у стимулюванні працевлаштування; 5) активний вплив на відносини 

працевлаштування загальнодержавних негативних тенденцій (корупція, 

правовий нігілізм, тіньова зайнятість); 6) високе податкове навантаження при 

сплаті єдиного соціального внеску, що знижує мотивацію роботодавця до 

підтримання легальної зайнятості. 

8. Під гарантіями сприяння працевлаштуванню слід розуміти систему 

формально визначених та нормативно закріплених засобів, умов, механізмів, 

спрямованих на створення більших можливостей громадянам реалізувати 

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

форм оплачуваної діяльності. Також гарантії сприяння працевлаштування 

включають організаційну діяльність влади щодо їх застосування, правові 

засоби захисту та відновлення порушених прав та свобод громадян. 

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

та спеціальні гарантії. Перші поширюються на все працездатне населення без 

обмежень, наприклад, захист від дискримінації при працевлаштуванні. На 

застосування ж спеціальних гарантій можуть претендувати виключно 

громадяни, що недостатньо конкурентоспроможні на ринку праці, наприклад, 

студенти, мобілізовані працівники, тимчасово переміщені особи з 

окупованих територій та деякі інші групи населення.  

Змістовний критерій розкриває внутрішнє наповнення конкретної 

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

ознакою виділяємо: 1) вільне обрання виду, роду та місця діяльності;                       

2) захист від будь-яких проявів дискримінації у відносинах 

працевлаштування; 3) професійна орієнтація, тобто забезпечення особі 

можливостей для самовизначення щодо майбутньої професії з урахуванням 

наявних здібностей та ситуації на ринку праці; 4) підвищення 
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конкурентоспроможності працівника шляхом його професійної 

перепідготовки та підвищення кваліфікації; 5) створення умов для 

прискореного отримання документів про освітньо-кваліфікаційний рівень 

шляхом підтвердження результатів неформального навчання; 6) надання 

ваучерів на навчання для підтримки конкурентоспроможності деяких 

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

здобули професію за певним освітньо-кваліфікаційним рівнем та 

продовжують навчатися; 8) надання матеріальних компенсацій внутрішньо 

переміщеним особам, яким надано статус безробітних; 9) збереження 

робочого місця за працівниками, що виконують військовий обов’язок. 

9. Пропонуємо внести наступні зміни до законодавства України: 

у Кодекс законів про працю України: 

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

передбачити, що під час укладення трудового договору сторони можуть 

домовитися про повне чи часткове виконання трудових функцій поза 

місцезнаходженням роботодавця (його виробничих, організаційних 

підрозділів) з використанням для комунікацій інформаційних технологій без 

визначення виключної потреби виконання роботи на дому»  

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

укладений на невизначений строк, а також строковий трудовий договір до 

закінчення строку його чинності можуть бути розірвані власником або 

уповноваженим ним органом з попередженням працівника за один місяць 

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

два місяці (якщо тривалість роботи у роботодавця складає період п’ять та 

більше років). Попередження про звільнення в зазначені вище строки не 

застосовується при звільненні в наступних випадках:»; 

– доповнити статтю 44 частиною 2 наступного змісту: «При 

припиненні трудового договору з підстав, зазначених в частині 1 статті 40 

цього Кодексу, працівникові виплачується вихідна допомога у розмірі 

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

роботодавця складає п’ять та більше років)»; 

у Закон України «Про зайнятість населення»: 

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

місяця отримання допомоги по безробіттю безробітний зобов’язаний брати 

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

отримання допомоги по безробіттю оплата громадських робіт не 

проводиться. Порушення нормативу обов’язковості участі в громадських 

роботах є підставою припинення виплати допомоги по безробіттю»; 

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

перебувають на обліку в територіальному органі центрального органу 

виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості 

населення та трудової міграції більш як шість місяців, підходящою роботою 

також вважається участь у громадських та інших роботах тимчасового 

характеру»; 

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

єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» 

встановити диференційовану величину податку на прибуток підприємства та 

єдиного соціального внеску з метою розвитку бізнесу на депресивних 

територіях. Розмір ставки, зазначений у фіскальному законодавстві, 

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

В інших адміністративно-територіальних одиницях, залежно від стану ринку 

праці, рівня безробіття, базова ставка оподаткування зменшується на певну 

величину.  

Окрім змін до законодавства, додатково виділяємо такі напрямки 

реформування: 

1) запровадити у вітчизняне законодавство поняття «робота за 

викликом». Така тимчасова зайнятість є чимось середнім між неповним 

робочим часом та роботою за цивільно-правовим договором: з однієї сторони 

тривають трудові відносини, з іншої сторони їх початок не означає 
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автоматичного обов’язку працювати та оплачувати працю. Роботодавець 

самостійно визначає потребу у кількості годин роботи, робить на них заявку 

працівнику; якщо останній підтверджує можливість приступити до роботи, 

здійснюється оплата праці з відповідним обсягом соціального страхування; 2) 

створити резервну систему робочих місць. Тобто в публічному секторі 

економіки резервується певна кількість робочих місць, які згодом можуть 

бути використані у випадку масового вивільнення, в тому числі для 

працевлаштування тимчасово переміщених осіб. Серед зарезервованих 

вакансій з тимчасовою зайнятістю ключову роль мають відігравати робочі 

місця, пов’язані з виконанням суспільно корисних робіт; 3) для подолання 

диспропорцій між пропозицією та попитом робочої сили потрібно зберегти 

державне замовлення лише на непопулярні, але потрібні ринку професії; 

відмінити стипендії – замість них за виявлені успіхи у навчанні запровадити 

присудження адресних грантів, причому як студентам-бюджетникам, так і 

тим, що навчаються на контрактній основі. Подібні новації в 

середньостроковій перспективі усунуть існуючий дисбаланс, а також 

зменшать потребу у перепідготовці безробітних; 4) у контексті 

децентралізації вважаємо за доцільне розпочати об’єднання різних 

навчальних закладів за територіальним принципом з метою створення у 

кожному регіоні 5-10 потужних начальних центрів, які б готували фахівців, 

затребуваних роботодавцями регіону, в межах якого вони функціонують. Це 

дасть змогу не тільки скоротити професійний дисбаланс на ринку праці, а й 

зменшить витрати на забезпечення мобільності трудових ресурсів. 
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