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ВСТУП 

 

 

Актуальність теми. Протягом існування людської цивілізації праця 

виступає фундаментальним процесом взаємодії людини з природою. Крім 

того, праця обумовлює фізіологічний та духовний рівень життя людини і 

суспільства: тобто є носієм культурного коду суспільства. Відповідно саме 

праця є джерелом досягнення суспільного прогресу. І це обумовлює 

необхідність поважного ставлення до людини як з боку держави, так і 

роботодавця. Ось чому, коли мова йде про конституційне розуміння права на 

працю, то має вирішуватися принаймні три питання: 1) створення умов 

реалізації людських можливостей; 2) створення умов стимулювання 

здійснення цих можливостей; 3) справедливої оцінки результатів праці 

людини, тобто ті, що залежать головним чином від держави і роботодавця. 

Конституція України ці питання вирішила так: утвердження і забезпечення 

прав і свобод людини є головним обов’язком держави. В Основному Законі 

започатковано нову формулу, в якій людина, її права і свободи та гарантії їх 

реалізації визначають зміст і спрямованість діяльності держави.  

Виходячи із сформульованого принципу, гарантування одержання 

роботи, гідної її оплати – це складові не права на працю, а обов’язку 

держави, яка визнає права і свободи та гарантії їх реалізації змістом і 

спрямованістю своєї діяльності. У контексті означеного обов’язку держави 

необхідно зазначити, що людина вільно обирає чи погоджується не на працю, 

як це записано у ст. 43 Конституції України, а на роботу, яку для неї створює 

і пропонує держава. Держава повинна створити робочі місця і пропонувати 

роботу, яку людина може тільки обирати чи на яку вільно погоджуватися. 

Робота, яку отримує людина, має забезпечувати достатній життєвий рівень 

для себе і своєї сім’ї, що включає достатнє харчування, одяг, житло, як це 

закріплюється у ст. 48 Конституції України. Сама ж можливість заробляти 

собі на гідне життя, як правило, залежить не від людини, яка природно 
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володіє працею і здатна до роботи, а від держави, яка зобов’язана створювати 

умови для реалізації цієї можливості, що записано ч. 2 ст. 43 Конституції 

України. 

Відповідно визнання права на працю пов’язується із проведенням 

економічної та соціальної політики, мета якої – сприяння повній 

продуктивній і вільно обраній зайнятості. Тому основне призначення цієї 

категорії – визначати рівень зайнятого у державі працездатного населення 

для прийняття економічних та організаційних засад реалізації державної 

політики у сфері зайнятості та соціального захисту від безробіття. 

Особливого наголосу означені положення набувають, коли в умовах сучасної 

соціально-політичної кризи в Україні постає питання про забезпечення 

роботою вимушених переселенців з Донецької, Луганської областей та АРК 

Крим. У цьому контексті актуального значення набуває обов’язок держав, які 

ратифікували Європейську соціальну хартію (переглянуту) від 3 травня 

1996 року, щодо вжиття заходів для надання особам, що живуть або можуть 

опинитися в ситуації соціального відчуження або бідності, а також членам 

їхніх сімей, ефективного доступу, зокрема, до роботи, житла, професійної 

підготовки, освіти, культури і соціальної та медичної допомоги (ч. ІІ ст. 30). 

У цьому розумінні право на зайнятість є однією із складових механізму 

реалізації положень ст.ст. 3, 43, 48 Конституції України, який в остаточному 

підсумку має привести до основної суспільної мети у трудовій сфері – 

досягнення та підтримання якомога високого і стабільного рівня зайнятості, 

яка визначається у характеристиці змісту права на працю у ч. ІІ ст. 1 

Європейської соціальної хартії (переглянутої). Вперше в Україні право на 

зайнятість було закріплене у ст. 3 Закону України «Про зайнятість 

населення» від 5 липня 2012 року № 5067-VI, яке посіло місце визначної 

проміжної ланки між правом на працю та одержанням роботи. Право на 

зайнятість обумовлено виникненням раціонального цілеспрямованого 

волевиявлення громадянина, який бажає працювати. Означене 

підтверджується, виходячи з однієї з ознак безробітної особи у 
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формулюванні чинного Закону України «Про зайнятість населення», а саме – 

готовність та здатність приступити до роботи. Оскільки згідно з ч. 2 ст. 43 

Конституції України використання примусової праці забороняється, а 

відповідно до ч. 2 ст. 3 Закону України «Про зайнятість населення» 

добровільна незайнятість особи не може бути підставою для притягнення її 

до відповідальності, так і соціальний захист з боку держави особа не має 

права одержати, якщо не докладає засиль для пошуку роботи чи взагалі не 

бажає її отримувати, вважає недоцільним брати участь у суспільно корисній 

праці. Тому лише внутрішнє переконання, продумана та сформована воля 

громадянина щодо необхідності отримання роботи, втілені у здійсненні права 

на зайнятість, вивершують увесь механізм реалізації права на працю. 

Проблеми правового регулювання у сфері зайнятості населення та 

соціального захисту від безробіття у своїх працях розглядали: Н.Б. Болотіна, 

Л.Ю. Бугров, В.В. Жернаков, Г.С. Гончарова, В.П. Данукін, М.І. Іншин, 

Р.З. Лівшиць, М.В. Лушникова, А.М. Лушников, А.Р. Мацюк, 

О.В. Магницька, О.М. Медведєв, О.М. Обушенко, О.С. Пашков, 

А.Ю. Пашерстник, О.І. Процевський, В.О. Процевський, В.І. Прокопенко, 

С.М. Прилипко, П.Д. Пилипенко, М.М. Пурей, В.М. Скобєлкін, 

О.В. Смирнов, А.І. Ставцева, В.М. Толкунова, К.П. Уржинський, 

Г.І. Чанишева, Н.М. Хуторян, О.М. Ярошенко та ін. Окремі питання правового 

механізму зайнятості населення та соціального захисту від безробіття 

досліджували і зарубіжні автори: С. Бефорт, Р. Бленпайн, Р. Грехем, К. Велц, 

Ф. Вольф, Ф. Пот, Дж. Коен, Дж. Пауве, Г. Шмідт, Д. Сторрі, В. ді Мартіно, 

Л. Вірт, Б. Ваас та ін.  

Однак науковцями досліджувалися в основному питання зайнятості 

населення у розумінні функціонування механізму розподілу та перерозподілу 

працівників за галузями народного господарства або виключно процедури 

працевлаштування безробітних громадян шляхом направлення на роботу. 

Натомість проблеми правового механізму зайнятості населення в ринкових 

умовах і соціального захисту від безробіття, коли держава виступає не 
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стільки роботодавцем, скільки суспільною організацією, що існує для 

задоволення соціально-економічних інтересів громадян, практично не 

розглядались. Особливо слід відзначити, що вивченню права на зайнятість, 

яке сьогодні визначає увесь вектор відносин у механізмі реалізації права на 

працю, у науці трудового права не приділено серйозної уваги. Відповідно 

недостатня окресленість теоретичних положень, низка правових проблем і 

суперечливих питань розвитку трудового законодавства у сфері зайнятості 

населення та соціального захисту від безробіття і стали підставою для 

обрання автором цієї теми дослідження. 

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

Дисертацію виконано на кафедрі цивільно-правових дисциплін, 

господарського та трудового права Харківського національного 

педагогічного університету імені Г.С. Сковороди відповідно до планів 

наукових досліджень кафедри цивільно-правових дисциплін, господарського 

та трудового права Харківського національного педагогічного університету 

імені Г.С. Сковороди в межах напрямів наукових досліджень, затверджених 

Постановою Кабінету Міністрів України від 7 вересня 2011 року № 942 «Про 

затвердження переліку пріоритетних тематичних напрямів наукових 

досліджень і науково-технічних розробок на період до 2015 року». 

Мета і завдання дослідження. Мета цієї наукової праці полягає у 

тому, щоб на підґрунті досягнень юридичної науки, аналізу вітчизняного і 

зарубіжного законодавства розробити і сформулювати науково обґрунтовані 

пропозиції щодо змісту права на зайнятість, підвищення ефективності 

правового механізму реалізації права на зайнятість та соціальний захист 

населення від безробіття. 

Для досягнення сформульованої мети у дисертаційному дослідженні 

поставлено такі завдання: 

– окреслити основні принципи державної соціальної політики у сфері 

забезпечення та сприяння зайнятості населення; 
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– визначити поняття «зайнятість населення» та «право на зайнятість» у 

сучасному розумінні із урахування функціонування ринку праці; 

– охарактеризувати такі складові категорії «зайнятість населення» як 

повна, ефективна, продуктивна, вільно обрана та гідна зайнятість; 

– обґрунтувати доцільність використання концепції гідної праці при 

визначенні напрямів державної політики у сфері зайнятості населення; 

– у контексті дослідження змісту права на працю охарактеризувати 

причини та наслідки введення у вітчизняне законодавство категорії «трудова 

повинність»; 

– проаналізувати діалектичний взаємозв’язок права на працю та права 

на зайнятість; 

– охарактеризувати особливості змісту права на зайнятість як складової 

права на соціальний захист від безробіття, до елементів якого входить 

забезпечення та сприяння зайнятості; 

– визначити поняття «безробіття» та здійснити класифікацію його 

видів; 

– охарактеризувати правовий статус безробітних в якості суб’єктів 

права на зайнятість; 

– надати загальну характеристику органів, які сприяють та 

забезпечують реалізацію права на зайнятість; 

– розглянути специфіку соціального діалогу у сфері зайнятості; 

– визначити роль ринку праці у механізмі реалізації права громадян на 

зайнятість та права на соціальний захист від безробіття; 

– проаналізувати юридичні гарантії реалізації права на зайнятість, 

виділити їх види, застосовуючи функціональний критерій класифікації; 

– охарактеризувати основні засоби сприяння реалізації права на 

зайнятість: професійну орієнтацію, професійну підготовку, тимчасові 

громадські роботи; 

– розкрити специфічні риси атипових форм зайнятості у контексті 

прояву феномену «гнучкості» у сучасному трудовому праві; 
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– проаналізувати підходи до правового регулювання дистанційної 

праці (телероботи) як атипової форми зайнятості у закордонних країнах з 

метою обрання оптимального вітчизняного юридичного механізму щодо 

функціонування цієї форми атипової зайнятості; 

– розкрити співвідношення явищ часткового безробіття та вимушеної 

неповної зайнятості; 

– окреслити перспективи застосування в Україні такої форми атипової 

зайнятості населення як позикова праця; 

– охарактеризувати міжнародний і зарубіжний досвід правового 

регламентування зайнятості населення у контексті його використання у 

вітчизняній правовій системі; 

– сформулювати пропозиції та надати рекомендації, спрямовані на 

удосконалення нормативно-правового забезпечення реалізації права на 

зайнятість. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, які складаються у сфері 

зайнятості населення, при реалізації громадянами права на працю в умовах 

ринкової економіки. 

Предметом дослідження виступає правовий механізм реалізації права 

на зайнятість та права на соціальний захист від безробіття у сучасних умовах. 

Методи дослідження. У процесі написання дисертаційної роботи було 

використано як загальнонаукові, так і спеціальні юридичні методи дослідження. 

Зокрема, для досягнення мети й виконання завдань дисертаційного 

дослідження було використано такі методи: системно-структурний – для 

аналізу явища зайнятості населення як правового явища, визначення її 

загальних ознак та специфічних рис (підрозділ 1.1); історико-правовий – для 

виявлення особливостей становлення та розвитку міжнародних стандартів 

правового регулювання праці у сфері зайнятості і соціального захисту від 

безробіття (підрозділ 4.1); індукції – при формулюванні поняття 

«безробітний» та його складових елементів (підрозділи 2.1, 2.2); логіко-

семантичний – для поглиблення понятійного апарату, визначення сутності, 
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загальних та особливих рис правового механізму і конкретних форм реалізації 

права на зайнятість та права на соціальний захист від безробіття (розділи 1–4); 

діалектичний – при розгляді проблеми співвідношення права на працю та 

права на зайнятість (підрозділ 1.2); дедукції – при виділенні та 

характеристиці юридичних гарантій забезпечення і сприяння реалізації права 

на зайнятість (підрозділи 3.1, 3.2); формально-логічний – при тлумаченні 

юридичних норм, що регулюють право на зайнятість та засоби його 

реалізації (розділи 1–4); порівняльно-правовий – при розгляді зарубіжного 

досвіду нормативно-правового регулювання у сфері зайнятості населення та 

соціального захисту від безробіття (підрозділ 5.2). 

Науково-теоретичну базу дисертаційного дослідження становили 

праці українських і зарубіжних учених у сфері теорії держави та права, 

конституційного, адміністративного, трудового, цивільного права, права 

соціального забезпечення. Крім того, в роботі були використані наукові праці 

вітчизняних та зарубіжних економістів, політологів і фахівців інших галузей 

науки. Це дало можливість оцінити стан, сформувати цілісну картину 

досліджуваної проблеми, а також визначити коло питань, які залишились 

поза увагою досліджень теоретиків трудового права. 

Під час роботи над дисертацією було піддано критичному аналізу 

основні документи та резолюції ООН, конвенції та рекомендації Міжнародної 

організації праці, акти Ради Європи та Європейського Союзу, Конституцію та 

інші нормативно-правові акти України, а також законодавчі акти іноземних 

держав з досліджуваної проблематики. 

Наукова новизна одержаних результатів обумовлена тим, що ця 

дисертація є першим в Україні комплексним теоретико-правовим 

дослідженням права на зайнятість і права на соціальний захист від 

безробіття, у якій на основі сучасних методології та методів пізнання, із 

використанням найбільш значимих досягнень правової науки, досліджено 

місце та значення правових механізмів забезпечення та сприяння зайнятості 

населення у контексті реалізації права на зайнятість. За підсумками 
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проведеного дослідження у якості внеску в науку трудового права 

сформульовано низку науково-теоретичних положень, зроблені висновки та 

виловлені пропозиції, які виносяться на захист: 

уперше: 

– обґрунтовано, що при розкритті категорії «зайнятість населення» 

необхідно виходити із того, що важливим показником, який характеризує 

зайнятість населення, є показник економічної активності населення тобто 

показник включеності громадян у суспільні відносини зайнятості; 

– визначено поняття «гідна праця» як зайнятість, яка приносить 

достатній дохід і при цьому залишає час для соціальних, сімейних, 

культурних, політичних та інших сторін життя, підвищення професійної 

кваліфікації; 

– розкрито співвідношення права на працю та права на зайнятість у 

тому контексті, що право на зайнятість є суб’єктивним правом, яке в Законі 

України «Про зайнятість населення» закріплене з метою втілення у дійсність 

права на працю, додержуючись його основних принципів; 

– аргументовано авторську позицію, що зміст права на зайнятість як 

суб’єктивного права реалізується двома напрямками: забезпечення та 

сприяння зайнятості; 

– доведено, що в основу правового розуміння безробіття не може бути 

покладено безробіття добровільне, у стані якого знаходиться особа через 

суб’єктивні причини, які цілком залежать від носія праці; 

– розглянуто питання стимулювання роботодавців щодо залучення до 

праці безробітних і створення нових робочих місць з метою соціального захисту 

від безробіття, що передбачає наявність збуджуючого правового механізму 

зовнішнього впливу держави, спрямованого на формування внутрішньої 

зацікавленості роботодавця у наданні роботи безробітним та створенні нових 

робочих місць; 

– з метою посилення захисту працівників, які вступають у 

правовідносини сприяння та забезпечення зайнятості з приватними 
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агентствами зайнятості, запропоновано ст. 1 Закону України «Про зайнятість 

населення» доповнити дефініцією «приватні агентства зайнятості»; 

– окреслено пропозицію доповнення Розділу VI Закону України «Про 

зайнятість населення» нормою про умови акредитації діяльності із надання 

послуг приватними агентствами зайнятості; 

– визначено специфіку соціального діалогу у сфері зайнятості як форми 

реалізації державної соціальної політики у сфері зайнятості населення на 

договірній основі за участю працівників, роботодавців та уряду у процесі 

прийняття рішень щодо сприяння та забезпечення зайнятості населення; 

– виділено гарантії права на зайнятість, які за функціональним 

критерієм класифікації поділено на гарантії у сфері сприяння зайнятості 

населення та гарантії у сфері забезпечення зайнятості населення; 

– доведено, що професійна орієнтація як засіб сприяння реалізації 

права на зайнятість має носити не лише економічний характер, тобто 

характер зацікавленості, але й елемент прищеплювання, виховування в особи 

відчуття «сродності» праці, яка належить тільки людині та підвищує її творчі 

нахили на благо самої особи та суспільства; 

– обґрунтовано, що коло осіб, які мають право на підтвердження 

результатів неформального навчання, має бути розширене та включати 

сучасні професії у сфері створення комп’ютерних програм, Інтернет-

технологій, графічного дизайну тощо; 

– аргументовано доцільність закріплення серед принципів державної 

соціальної політики соціального захисту від безробіття та зайнятості 

населення принципу «активної соціально-економічної політики держави», 

сутність якого полягає у створенні державою системи заходів щодо 

попередження незайнятості, наприклад, таких як: стимулювання створення 

нових робочих місць, надання фінансової підтримки підприємництву, 

пом’якшення економічних наслідків масового вивільнення працівників, 

підвищення рівня конкурентоспроможності населення тощо; 
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– визначено основні форми атипової зайнятості у правовому механізмі 

реалізації права на зайнятість та права на соціальний захист від безробіття, до 

яких автор відносить неповну зайнятість, дистанційну працю (телероботу) та 

позикову працю. Автор переконаний, що перші дві форми атипової 

зайнятості можуть до певної міри слугувати підвищенню зайнятості 

населення (тобто лише тимчасово мінімізувати рівень безробіття, не 

вирішуючи глибинних проблем цього явища), не порушуючи основних засад 

трудового права. Тоді як впровадження позикової праці, окрім неминучого 

привнесення хаосу у регулювання трудових відносин, ще й порушує один з 

основних принципів у сфері праці, сформульований МОП: праця – не товар; 

– доведено доцільність звернення до європейської концепції 

флексек’юриті при здійсненні правового регулювання форм атипової 

зайнятості населення, яка передбачає раціональне збалансування гнучких та 

жорстких методів правового регулювання трудових відносин; 

– сформульовано поняття «вимушена неповна зайнятість», під якою 

пропонується розуміти зайнятість працівника на умовах неповного робочого 

часу у зв’язку із зупиненням виробництва продукції з причин економічного, 

технологічного і структурного характеру без припинення трудових відносин; 

– визначено, що дистанційна праця (телеробота) як форма атипової 

зайнятості є виконанням роботи з використанням інформаційних технологій 

на підставі трудового договору, коли трудова діяльність здійснюється за 

межами приміщень роботодавця на постійній основі із можливістю 

самостійної організації процесу праці; 

– запропоновано включення до проекту Трудового кодексу України 

глави про дистанційну працю (телероботу), де була б визначена специфіка 

юридичної регламентації цієї форми атипової зайнятості; 

– проаналізовано і розкрито основні риси позикової праці як атипової 

форми зайнятості населення, відповідно до яких під позиковою працею 

пропонується розуміти працю, здійснювану працівником за розпорядженням 

роботодавця в інтересах, під управлінням та контролем фізичної особи або 
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юридичної особи, що не є роботодавцем цього працівника. Автор підкреслює 

негативні сторони цієї форми атипової зайнятості, які полягають у такому: 

передача в оренду працівника, зведення його до стану речі, майна є 

абсолютно аморальними; така форма зайнятості знижує цінність 

безперервності та довгостроковості трудових відносин; передбачає більш 

слабкі соціально-економічні гарантії, які надаються позиковим працівникам 

порівняно з постійними; 

удосконалено:  

– розуміння поняття «зайнятість населення» як сукупності суспільних 

відносин, пов’язаних з реалізацією економічно активним населенням своєї 

здатності до праці; 

– розуміння специфічних умов, при наявності яких особа може бути 

визнана безробітною і відповідно суб’єктом права на зайнятість та отримати 

соціальний захист від безробіття; 

– розуміння основних характеристик тимчасових громадських робіт як 

засобу сприяння права особи на зайнятість; 

– розуміння того, що державна соціальна політика як елемент 

правового механізму забезпечення і сприяння реалізації права на зайнятість 

та права на соціальний захист від безробіття повинна становити відповідним 

чином оформлену правом систему заходів і способів у сфері зайнятості 

населення, що включає можливість реалізації свободи праці, сприяння та 

забезпечення реалізації права на зайнятість та захист від безробіття; 

дістало подальшого розвитку: 

– критика позиції науковців, які висловлюють думку щодо появи 

самостійної галузі права – права зайнятості – із подальшою заміною ним 

трудового права;  

– усвідомлення того, що юридичний механізм реалізації права на 

зайнятість має враховувати особливості, які склались за умов функціонування 

ринку праці; 
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– розуміння того, що правовідносини забезпечення та сприяння 

зайнятості є самостійною системою правовідносин у сфері реалізації права на 

зайнятість, врегульовані різними галузями права, мають найтісніший зв’язок 

із трудовим правом як його міжгалузевий інститут, адже у кінцевому 

результаті спрямовані на встановлення трудових правовідносин та реалізацію 

мети соціальної політики у подоланні безробіття; 

– розуміння того, що вітчизняна система професійної орієнтації є 

недосконалою та не враховує потреби ринку праці. Передусім існуюча 

система професійної орієнтації не містить спеціалізованих правових 

механізмів, спрямованих на найменш конкурентоспроможних осіб на ринку 

праці. 

Практичне значення одержаних результатів. Викладені у дисертації 

положення, пропозиції та рекомендації можуть бути використані: 

– у науково-дослідній роботі – у подальших дослідженнях у сфері 

зайнятості населення, права на зайнятість та правових форм його реалізації;  

– у правотворчості – при підготовці проекту Трудового кодексу 

України, інших нормативно-правових актів, у розробленні змін і доповнень 

до чинних законодавчих актів, які регламентують право на зайнятість та 

право на соціальний захист від безробіття (довідка 

про впровадження результатів дисертації Головного науково-експертного 

управління Апарату Верховної Ради України №16/6-123 від 28.10.2015 р.); 

– у правозастосуванні – для вдосконалення практики використання 

норм чинного законодавства у сфері втілення правових механізмів 

забезпечення та сприяння зайнятості населення і соціального захисту від 

безробіття; 

– у навчальному процесі – при підготовці лекцій, відповідних глав 

підручників і навчальних посібників з трудового права, у процесі викладання 

навчальної дисципліни «Трудове право України» та спеціалізованого 

навчального курсу «Чинники успішного працевлаштування за фахом», а 

також у науково-дослідній роботі студентів та аспірантів.  
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Особистий внесок дисертанта. Дисертаційне дослідження виконано 

здобувачем самостійно, з використанням останніх досягнень теорії права та 

трудового права, всі сформульовані в ньому положення та висновки 

обґрунтовано на підставі особистих досліджень автора. У співавторстві 

опубліковано: Трудове право: методичні рекомендації [за вимогами 

кредитно-модульної системи] для студентів юридичного факультету [Текст] /  

О.І. Процевський, В.О. Процевський, О.О. Коваленко, Р.І. Шабанов. – Х. : 

ХНПУ імені Г.С. Сковороди. – 2007. – 137 с. (особистий внесок автора у 

роботу полягає: у написанні вступу, підборі та складанні списку літератури 

до тем за робочим планом, методичних вказівок до опрацювання тем, 

складанні питань до модульних контролів, контрольних питань, питань до 

самостійної роботи, тем наукових доповідей, дипломних робіт, укладанні 

задач до тем 5, 6); Методичні рекомендації з дисципліни «Трудове право» за 

вимогами кредитно-модульної системи навчання [Текст] / О.І. Процевський, 

В.О. Процевський, О.О. Коваленко, Р.І. Шабанов. – Х.: ХНПУ  

ім. Г.С. Сковороди. – 2011. – 152 с. (особистий внесок автора у роботу 

полягає: у написанні вступу, підборі та складанні списку літератури до тем за 

робочим планом, методичних вказівок до опрацювання тем, складанні 

 питань до модульних контролів, контрольних питань, питань до самостійної 

роботи, тем наукових доповідей, дипломних робіт, укладанні задач  

до тем 3, 5, 6, 7, 17). 

У дисертаційному дослідженні ідеї та розробки, які належать 

співавторам, не використовувалися. 

Апробація результатів дисертації. Результати дисертаційного 

дослідження обговорено на кафедрі цивільно-правових дисциплін, 

господарського та трудового права Харківського національного 

педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. Основні положення 

дисертації доповідалися автором на Міжнародній науково-практичній 

конференції «Современные тенденции в развитии трудового права и права 

социального обеспечения» (м. Москва, 18–20 січня 2007 року), VI 
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Міжнародній науково-теоретичній конференції студентів, аспірантів і 

молодих вчених «Соціально-економічні, політичні, культурні оцінки і 

прогнози на рубежі двох тисячоліть» (м. Тернопіль, 16 квітня 2008 року), 

Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми 

розвитку законодавства про працю та соціальне забезпечення» 

(м. Харків, 23–24 квітня 2009 року), Міжнародній науково-практичній 

конференції з права «Актуальні проблеми законодавства України: 

пріоритетні напрями його вдосконалення» (м. Одеса, 10–11 жовтня 2014 

року), Всеукраїнській науково-практичній конференції з права «Політико-

правові реформи становлення громадянського суспільства в Україні» (м. 

Херсон, 10–11 жовтня 2014 року). 

Публікації. Основні результати дисертації, висновки та пропозиції 

викладено у тридцяти п’яти наукових публікаціях, зокрема, в одній  

монографії, двадцяти шести статтях, опублікованих у виданнях, які входять 

до переліку фахових періодичних видань з юридичних наук, в тому числі у 

п’яти  статтях в іноземних наукових журналах з юридичних наук, у п’яти 

тезах за результатами наукових доповідей і повідомлень на науково-

практичних конференціях, крім цього, у трьох інших публікаціях. 

Структура роботи. Дисертація складається зі вступу, п’яти розділів, 

сімнадцяти підрозділів, висновків і списку використаних джерел. Загальний 

обсяг дисертації становить 418 сторінок. Список використаних джерел 

налічує  441 найменування і займає 43 сторінки. 
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РОЗДІЛ 1  

СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ У СФЕРІ 

 ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ 

 

 

1.1. Поняття та ознаки зайнятості 

 

Зайнятість являє собою багатопланове явище. Окремі її аспекти 

вивчаються представниками різних суспільних наук: економістами, істориками, 

філософами, соціологами, юристами та іншими. При цьому традиційно 

зайнятість розглядають саме як соціально-економічну та правову категорію. 

Однак і в економічних, і правових наукових дослідженнях немає єдності у 

визначенні поняття зайнятості, що, з одного боку, свідчить про різноманіття 

її сутності, а з іншого, – про відсутність загальновизнаного її розуміння. До 

теперішнього часу у вітчизняній науці зайнятість розглядалась як економічна 

категорія, тому для найбільш повного з’ясування зайнятості як правової 

категорії, перш за все, вважаємо за необхідне проаналізувати наявні в 

економічній науці судження з теоретичних аспектів цього поняття. 

У формування наукової основи зайнятості в економічній науці 

незаперечний внесок зробили представники класичної теорії зайнятості – 

Д. Рікардо, К. Маркс, Дж. Мілль, Ф. Еджуорт, А. Маршалл, А. Пигу та ін. 

Зміст наукових висновків представників концепції класичної теорії зайнятості 

полягає у тому, що у процесі конкуренції за вільні робочі місця безробітні 

своєю чисельністю та конкуренцією будуть сприяти зниженню ставок 

заробітної плати, і ці показники будуть зростати доти, доки ставка заробітної 

плати не досягне величини, при якій роботодавцям стане вигідно найняти 

всіх наявних працівників, забезпечивши тим самим повну зайнятість, з 

розумінням того, що в реаліях сьогодення це неможливо. 

У дослідженнях радянських часів в умовах функціонування 

адміністративно-планової економіки категорія зайнятості носила таке 

забарвлення. 
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Так, В.Н. Ягодкін під зайнятістю розумів забезпеченість усього 

працездатного населення роботою, працею у різних галузях і сферах 

суспільного виробництва або суспільно корисною діяльністю [52, c. 152].  

Е.І. Рузавіна вважала під нею рух активної частини населення щодо 

речовинних умов виробництва у процесі накопичення у специфічні для цього 

суспільства соціально-економічних формах [315, c. 9].  

На думку С.Н. Злупко, зайнятість – це суспільні відносини планомірного 

залучення працездатного населення до суспільно корисної праці [93, c. 9].  

В.Т. Костаков вважав, що зайнятістю є соціально-економічний процес 

здійснення праці різних груп населення у різних сферах суспільно корисної 

діяльності, оскільки виробництво неможливе без здійснення праці, без 

включення людини у процес виробництва [123, c. 25]. 

Як зазначає Е.Б. Брєєва, категорія зайнятість населення – це суспільні 

відносини із приводу включення робочої сили людини в суспільне виробництво 

[34, c. 21].  

Тобто за радянських часів економічний зміст категорії зайнятість 

визначався через концепцію загального включення населення у виробництво 

та суспільно корисну працю. 

У наукових працях економістів категорія «зайнятість» також активно 

використовувалась у 90-ті роки ХХ ст., коли у нашій країні виникла проблема 

безробіття та постало питання побудови системи зайнятості населення у 

ринкових умовах на практиці. 

На думку Г.Г. Руденка, зайнятість населення – це комплекс економічних, 

управлінських, правових відносин між людьми із приводу включення 

працівника у процес виробництва [314, c. 55].  

А.І. Рофе зазначає, що зайнятість – це діяльність громадян, пов’язана із 

задоволенням особистих і суспільних потреб, яка не суперечить законодавству і 

зазвичай є джерелом трудового доходу [312, c. 25].  

А.А. Никифорова відзначає, що зайнятість – це діяльність працездатного 

населення зі створення суспільного продукту або національного доходу  
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[185, c. 56]. Натомість А.Е. Котляр вказує, що зайнятість, на відміну від 

праці, не діяльність, а суспільні відносини між людьми, насамперед, економічні 

та правові із приводу включення працівника у конкретну кооперацію праці 

на певному робочому місці [127, c. 49]. 

На переконання Т.А. Писаревської, з точки зору економічних позицій 

зайнятість – це діяльність працездатного населення щодо створення суспільного 

продукту або національного доходу; з точки зору соціальних позицій – 

задоволення потреби працездатного населення в праці, яка створює 

національний дохід в умовах, коли участь або неучасть у суспільній праці 

визначаються не тільки економічними факторами, а й пріоритетами 

населення в сфері зайнятості і можливостями їх реалізації [215, c. 71]. 

Трохи інше визначення дається Е.Р. Сарухановим, який вважає, що 

зайнятість – це сукупність суспільно-економічних відносин, у які вступають 

люди між собою із приводу участі у суспільно корисній праці на тому або 

іншому робочому місці, тобто це практична діяльність людей з виробництва 

матеріальних благ, суспільні відносини між ними із приводу включення 

працівника у конкретну кооперацію праці на певному робочому місці  

[319, c. 5]. 

С.В. Андрєєв розглядає зайнятість як умову включення у процес 

виробництва. При цьому сутність зайнятості визначається з декількох позицій: з 

позицій виробництва, де праця є його умовою, тому що для організації 

процесу виробництва необхідно поєднати працівника із засобами виробництва; 

з позицій споживання, що передбачають реалізовану працезабезпеченість, 

відповідно до якої надавані працівником послуги матеріально винагород-

жуються; з позицій поділу праці, тобто закріплення працівника за  

якою-небудь сферою діяльності [7, c. 56]. 

Отже, зайнятість як соціально-економічна категорія синтезує сукупність 

відносин щодо участі людей в суспільному виробництві і пов’язана із 

забезпеченням масштабів, умов і форм включення людей у суспільно корисну 

працю, з процесами формування, розподілу та використання трудових 
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ресурсів, для задоволення матеріальних потреб людей та формування 

національного доходу держави. 

Натомість у сучасній науковій літературі виділяються дві основні 

позиції щодо правового розуміння поняття «зайнятість».  

Перша – зайнятість як діяльність осіб, друга – зайнятість як суспільні 

відносини.  

Так, ціла група науковців (А.Ю. Бабаскін [16], В.І. Прокопенко [291], 

Т.Г. Маркіна [158], О.С. Пашков [358] та інші) вважають, що поняття 

«зайнятість населення» необхідно розглядати як діяльність громадян, що не 

суперечить законодавству, пов’язана із задоволенням їх особистих та 

суспільних потреб, як правило, з метою одержання доходу (заробітної плати) 

у грошовій або іншій формі. В якості діяльності зайнятість населення 

розглядалась як Законом УСРС «Про зайнятість населення» від 1 березня 

1991 року [234], який втратив чинність 1 січня 2013 року, так і новим 

Законом України «Про зайнятість населення» від 5 липня 2012 року [235]. 

Ключовим елементом такого правового розуміння поняття зайнятості є 

категорія «діяльність».  

Варто відзначити, що традиційне розуміння зайнятості як діяльності 

наявне у законодавстві про зайнятість практично всіх країн колишнього 

СРСР, що є спадкоємною традицією Основ законодавства СРСР і республік 

«Про зайнятість населення» від 15 січня 1991 року, де зайнятість визначалась 

як діяльність громадян, що це не суперечить Конституції СРСР, конституціям 

республік, пов’язана із задоволенням їх особистих і суспільних потреб, яка, 

як правило, приносить їм заробіток (трудовий дохід) [203]. Лише у Законі 

Республіки Молдова «Про зайнятість населення та соціальний захист осіб, 

що перебувають у пошуку роботи» від 13 березня 2003 року зайнятість 

населення визначається як економічний показник, що відбиває ступінь участі 

працездатного населення у здійсненні діяльності в якій-небудь країні (ст. 2) 

[192]. Однак навіть у такому суто економічному формулюванні підкреслюється, 
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що розрахунок економічних показників зайнятості відбувається шляхом 

врахування ступеня участі в здійсненні діяльності. 

Однак тут можна задатися питанням, чи є зайнятість лише вираженням 

певної бажаної для суспільства діяльності у межах економічної системи, чи 

зайнятість є проявом здатності людини до праці? Якщо Конституція України 

визнає право кожного громадянина на працю, право кожного громадянина 

заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку він вільно 

погоджується, чому тоді зайнятість у її сучасному розумінні виступає саме 

діяльністю, а не працею? У цьому ж контексті А.М. Нурмагамбетов 

розглядає питання про співвідношення визначень «зайнятість» і «діяльність». 

На думку дослідника, у сфері суспільного та індивідуального виробництва 

можливий один вид діяльності – це праця. Тому, визначаючи зайнятість  

як діяльність, законодавець фактично ототожнює зайнятість із працею  

[189, c. 17]. 

Сумніви щодо категоричної відмови від визначення зайнятості як 

діяльності висловлює С.А. Пузиревський, аргументуючи свою точку зору 

тим, що кожна зі сфер зайнятості припускає здійснення певної діяльності  

й тільки завдяки їй має соціальне значення. Він визначає зайнятість  

як діяльність, пов’язану із задоволенням особистих і суспільних потреб  

[303, c. 11]. 

Однак, як слушно вказує В.Ф. Ануріна, праця зовні представляється як 

зайнятість, а зайнятість як праця, проте це зовнішня видимість, зміст демонструє, 

що це різні категорії [12, c. 26]. На думку А. Бузгаліна та А. Колганова, 

зовнішня сторона категорії «зайнятість» відображає багатофункціональну 

характеристику обставин виробництва та робочого населення. Внутрішню 

сторону синтезу носіїв робочої сили з ресурсами виробництва відображає 

праця, яка виступає базою процесу виробництва [38, c. 127].  

Не можна не погодитись з думкою А.Е. Котляра, що зайнятість 

виступає як необхідні суспільні рамки, у яких здійснюється праця. Зайнятість – 

це напрямок і рекомбінація трудових ресурсів з метою формування умов 
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синтезу робочої сили із засобами виробництва на різних рівнях. Зайнятість 

населення передує використанню трудових ресурсів, це передумова праці. На 

думку А.Е. Котляра, зайнятість являє собою результат розподілу працівників 

за родами роботи, вона внутрішньо поєднана із застосуванням трудових 

ресурсів, тому що вони містять ту саму фазу безпосереднього виробництва, 

але виражають відносини різнорівневого порядку [125]. 

Праця, на відміну від зайнятості, – це усвідомлена цілеспрямована 

фізична або інтелектуальна діяльність людини, спрямована на створення 

матеріальних і духовних цінностей, що забезпечує існування кожної людини 

і суспільства в цілому. Зауважимо, саме це положення, мабуть, було 

визначальним при формуванні галузі трудового права – здатність до праці є 

найважливішою якістю людини, завдяки якій вона фізично і розумово 

розвивається і набуває відповідної професії, яка згодом і включається у 

виробничий процес. Праця є першою основною умовою усього людського 

життя, і при чому у такій мірі, що ми у відомому сенсі повинні сказати: праця 

створила саму людину [161, c. 486]. А людина – це лише клітинка того 

великого організму, який заведено називати суспільством. І серед безлічі 

факторів, що впливають на стан прав і свобод людини, є такий, який дозволяє 

розгадати глибинну природу прав і свобод людини у суспільстві – це 

співвідношення праці і власності [50, c. 8]. 

Для вирішення дискусійного питання про недоцільність використання 

категорії «діяльність» у термінологічній конструкції «зайнятість», варто 

звернутись до більш глибокого тлумачення явищ діяльності та праці. 

Класичним є визначення поняття діяльності як специфічно людської, 

усвідомленої форми активного ставлення до самої себе, інших людей, 

оточуючого світу, змістом якої є їх доцільна зміна та перетворення [186, c. 633]. 

Даються й інші визначення цього поняття.  

Наприклад, «Філософський словник» за редакцією В.І. Шинкарука дає 

таке визначення: «Діяльність – суттєва визначеність способу буття людини в 

світі, здатність її вносити в дійсність зміни, опосередковані ідеальним» 

[369, c. 146].  
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М.П. Бєлявський відзначає, що діяльність – це «процес створення 

людиною умов для свого існування й розвитку або їхнього використання для 

перетворення зовнішнього середовища відповідно до цілей і завдань тієї 

організації, в якій вона трудиться» [25, c. 234].  

В.О. Співак діяльність розглядає як специфічний вид активності 

людини, спрямований на пізнання й творче перетворення навколишнього 

світу, включаючи саму себе й умови свого існування [346, c. 69].  

Аналізуючи феномен людської діяльності в умовах сучасності, 

Г. Арендт пропонує під терміном «vita асtiviа» розуміти три основні види 

діяльності людини: дію, роботу та працю [13, c. 21]. Дія визначена автором 

як діяльність, що відповідає біологічним процесам людського тіла, пов’язана 

з життєвою необхідністю продукувати заради виживання, і з чим важко не 

погодитись. 

Російський філософ А.Н. Леонтьєв у роботі «Діяльність. Свідомість. 

Особистість» зазначає: «Дія є «одиницею» діяльності; вона несе в собі всі 

моменти діяльності. Ознака, що відрізняє дію від діяльності, полягає в тому, 

що мотив дії лежить поза нею самою» [142, c. 203].  

М. Вебер увів у науковий обіг поняття соціальної дії як найпростішої 

одиниці соціальної діяльності. Під соціальною дією науковець розуміє таку 

дію індивіда, яка не тільки спрямована на вирішення його життєвих 

труднощів і протиріч, але і свідомо орієнтована на відповідну поведінку 

інших людей, їхню реакцію [91, c. 475]. 

У свою чергу, праця – основа та неодмінна умова життєдіяльності 

людей. Впливаючи на навколишнє середовище, пристосовуючи та змінюючи 

його до своїх потреб, люди не лише забезпечують своє існування, але й 

створюють умови для розвитку та прогресу суспільства. Праця та робота – 

поняття не рівноцінні, не тотожні. Праця явище суспільне, вона властива 

тільки людині. Як неможливе життя людини поза суспільством, так не може 

бути праці без людини й поза суспільством. Робота – поняття фізичне, вона 

може виконуватися і людиною, і твариною, і машиною.  
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На думку Ю.Є. Волкова, праця – це діяльність, необхідна для 

функціонування суспільства, визнана існуючою соціальною системою суспільно 

корисною або принаймні соціально прийнятною, здійснюваною в рамках 

установленого соціально-нормативного порядку, і такою, що є для людей, які 

її виконують, джерелом одержання засобів для існування та (або) способом 

життєвої облаштованості [53, c. 54].  

Таким чином, робимо висновок, що праця – це свідома, цілеспрямована, 

доцільна та корисна (легітимна й затребувана) діяльність людини зі 

створення життєвих (матеріальних і нематеріальних) благ для задоволення 

особистих і (або) суспільних потреб. 

Із цього визначення слідує цілком логічний висновок, що праця є 

одним з видів діяльності. Цікаво, що І.Я. Кисельов, здійснюючи узагальнений 

порівняльно-правовий аналіз предмета трудового права країн розвинутої 

ринкової економіки, зазначає, що поняття «праця» може трансформуватись у 

поняття «соціальна діяльність» [109, c. 28]. 

Отже, так само як і застосування категорії «праця», так і категорії 

«діяльність» при формулюванні поняття «зайнятість» є недоречним, оскільки 

передбачає існування динамічних характеристик, притаманних розглянутим 

вище явищам діяльності та праці. 

Що стосується другої позиції трактування зайнятості населення, тобто 

позиції, що «зайнятість» являє собою суспільні відносини, то, наприклад, 

М.Ю. Лаврикова зазначає, що у зміст поняття зайнятості включаються 

правовідносини, що виникають при будь-якій суспільно корисній діяльності, 

у тому числі й правовідносини із працевлаштування [137, c. 10]. 

А.М. Нурмагамбетов розуміє зайнятість як суспільні відносини між 

людьми, насамперед, економіко-правові відносини, що виникають між 

працівником і роботодавцем при безпосередньому включенні працівника  

у кооперацію праці, а також інші, врегульовані законодавством відносини 

[189, c. 18]. 
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На переконання О.В. Собченко, з правової точки зору зайнятість – це 

сукупність суспільних відносин, пов’язаних з реалізацією права громадян на 

зайнятість [340, c. 9].  

Н.Ю. Сіряченко вважає, що зайнятість – це сукупність суспільних 

відносин, пов’язаних з реалізацією фізичними особами, наділеними трудовою 

правосуб’єктністю, права на працю шляхом здійснення діяльності, пов’язаної 

з особистими й суспільними потребами, з метою матеріального задоволення 

й моральної самореалізації, які забезпечуються державою [325, c. 498]. 

У свою чергу, означені суспільні відносини складаються у правовому 

полі та в ньому є фактичним відображенням реалізації здатності до праці. 

Таким чином, як суспільні відносини вони можуть бути охарактеризовані як 

правовідносини зайнятості, які є вираженням реалізації особою здатності до 

праці. 

Однак варто вказати, що підходи дослідників, які розглядають явище 

зайнятості, мають визначати його правову сутність, враховуючи сучасні 

економічні аспекти цього феномену. Адже зайнятість, як така, значною 

мірою визначається й можливостями людини працювати. Кожна особистість, 

включаючись у суспільне виробництво, обирає сферу своєї зайнятості не 

тільки відповідно до суспільних потреб, але й з урахуванням своїх фізичних 

можливостей, духовних і матеріальних потреб, які далеко не в останню чергу 

обумовлені статтю та віком людини. У цьому розумінні економічна та 

статистична наука найчастіше використовує термін «економічно активне 

населення». Треба відзначити, що у Великій радянській енциклопедії під 

економічно активним населенням розумілася частина населення, яка зайнята 

у народному господарстві (включаючи й зайнятих в особистому підсобному 

сільському господарстві), а також як сукупність всіх зайнятих оплачуваною 

суспільно корисною працею [219]. У сучасному зарубіжному словнику із 

соціальної статистики зазначається, що економічно активне населення – це 

частина населення, яка забезпечує пропозицію робочої сили для виробництва 

товарів і послуг протягом певного періоду (частіше за рік) [41, c. 8].  
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Згідно з положеннями Наказу Держкомстату України від 19.01.2011 року 

№ 12 «Про затвердження Методологічних положень щодо класифікації та 

аналізу економічної активності населення» економічно активне населення – 

це населення обох статей, яке впродовж певного періоду часу забезпечує 

пропозицію робочої сили для ринкового виробництва товарів та послуг, а 

також деяких видів неринкового виробництва, що входять до Системи 

національних рахунків і є економічною діяльністю [238]. 

Останнє визначення базується на тлумаченні категорії економічно 

активного населення як частки населення, яка забезпечує пропозицію  

робочої сили для виробництва товарів та послуг [422], розробленому на  

13-й Міжнародній конференції статистики праці від 29 жовтня 1982 року з 

урахуванням національних особливостей та чинної нормативно-правової 

бази. Такий підхід, на думку його фундаторів, має забезпечити можливість 

здійснення міжнародних порівнянь для оцінки розвитку робочої сили й 

аналізу виконання міжнародно-правових документів у сфері праці. 

На думку дослідників МОП, при вивченні економічної активності 

визначають вікову групу населення, для якої буде здійснюватись аналіз цього 

явища. Найважливішим є визначення нижньої вікової межі населення для 

вивчення економічної активності. Тому, крім норм, установлених законом 

щодо мінімального віку початку трудової діяльності, до уваги беруть, у 

першу чергу, обсяги та рівень участі молоді в економічній діяльності. Так, 

мінімальний вік для визначення економічно активного населення у таких 

випадках не повинен перевищувати 15 років. З метою забезпечення 

міжнародних співставлень рекомендовано виділяти осіб, молодших 15 років, 

та 15 років і старше. Окрім мінімального віку, в ряді країн установлено 

максимальний вік. Прийняття верхньої межі означає, що осіб старше цього 

віку виключають із підрахунку економічно активного населення. Проте у 

країнах Європейського Союзу економічну активність визначають щодо осіб 

віком 15 років і старше [422].  
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З урахуванням рекомендацій МОП та вікової структури зайнятого 

населення економічну активність населення в Україні відповідно до Наказу 

Держкомстату України від 19.01.2011 року. № 12 «Про затвердження 

Методологічних положень щодо класифікації та аналізу економічної активності 

населення» визначають щодо осіб обох статей віком від 15 до 70 років 

включно [238]. Варто підкреслити, що встановлена цим Наказом крайня вікова 

межа ні у якому разі не може використовуватись як обмеження реалізації 

права на зайнятість працездатними особами у віці 70 років і старше, адже це 

буде означати визнання Україною офіційної необґрунтованої дискримінації 

літніх громадян. Наведене вище поняття або точніше вікове обмеження може 

бути використано лише як критерій статистичних вимірювань. 

Також відповідно до міжнародних стандартів передбачено два уточнюючі 

показники економічно активного населення: звичайно активне населення; 

населення, активне у цей період.  

Концепція «звичайної активності» базується на критерії «основного 

виду активності» впродовж тривалого періоду часу, наприклад року. У 

випадках, коли зайнятість має нерегулярний характер (неповний робочий 

день, тиждень), основну активність визначають з урахуванням кількості днів 

зайнятості чи безробіття. В рамках концепції «звичайної активності» 

допускається, що особи, віднесені до безробітних, упродовж року можуть 

мати яку-небудь роботу. Населення, активне у цей момент, показує поточну 

ситуацію на ринку праці стосовно економічної активності населення. Це 

миттєва, так би мовити, фотографія зайнятості та безробіття впродовж 

конкретного обстежуваного періоду (тиждень, місяць, день). У рамках 

національної концепції економічно активного населення застосовують 

поняття «населення, активне у цей період» стосовно короткого періоду часу – 

обстежуваного тижня [422]. 

Таким чином, важливим показником, що характеризує зайнятість 

населення, є показник трудової активності населення чи економічної 

активності за термінологією МОП. Його значення полягає, насамперед, у 
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тому, що він дозволяє при аналізі та прогнозі виділити причини зміни 

чисельності зайнятого населення тільки за рахунок його трудової (економічної) 

активності. Виділення показника трудової активності дає можливість виділити 

лише ті фактори, які безпосередньо його обумовлюють, і, отже, дозволяє 

поглибити аналіз процесів формування й прогнозування зайнятості населення. 

Виходить, можна стверджувати, що трудова активність населення виступає 

не тільки й не стільки як кількісний показник зайнятості, але і як його 

найважливіша якісна характеристика, на підставі якої може здійснюватись 

розподіл населення на зайняте та безробітних. Адже головною ідеєю правового 

поняття «зайнятість» є те, що воно у сукупності зі змістом положень щодо 

категорій зайнятого населення дозволяє встановити, коли особу не можна 

визнати безробітною і призначити їй відповідну допомогу. Звідси, економічно 

активне населення поділяється на дві основні категорії – зайняті економічною 

діяльністю, яка приносить дохід, та безробітні. 

Отже, термін «економічно активне населення» є показником включеності 

громадян у суспільні відносини зайнятості. Тобто можна констатувати, що 

згідно з другою концепцією розкриття поняття зайнятості, зайнятість – це 

сукупність суспільних відносин, пов’язаних з реалізацією економічно активним 

населенням своєї здатності до праці. 

Також у контексті визначення поняття зайнятості населення необхідно 

зауважити, що як у науці, так і в законодавстві не було і немає чітких 

визначень характеристик зайнятості, більше того, допускалося навіть їхнє 

змішання. Так, у ч. 3 ст. 1 Основ законодавства СРСР і республік «Про 

зайнятість населення» від 15 січня 1991 року йшлося про те, що держава 

забезпечує проведення політики сприяння повній, продуктивній та вільно 

обраній зайнятості, спрямованої на створення умов для реалізації права 

громадян на працю [203]. Відповідне положення містилось і у Законі України 

«Про зайнятість населення» від 1 березня 1991 року [234]. У новому Законі 

України «Про зайнятість населення» у п. 6 ч. 2 ст. 15 держава лише визначає 
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пріоритетність забезпечення повної та продуктивної вільно обраної зайнятості у 

межах державної політики [235]. 

Повна зайнятість у п. 14 ст. 1 Закону України «Про зайнятість 

населення» від 5 липня 2012 року визначається як зайнятість працівника за 

нормою робочого часу, передбаченою згідно із законодавством, колективним 

або трудовим договором [235]. Варто підкреслити, що це поняття, по суті, 

звужує розуміння повної зайнятості до норми робочого часу кожного окремого 

працівника та більшою мірою спрямоване на відокремлення працівників, 

зайнятих повний та неповний робочий час, аніж на формулювання 

принципіальних положень сприяння повній, вільно обраній та ефективній 

(раціональній) зайнятості. 

У цьому контексті необхідно відзначити, що ще у середині 60-х років 

спроба розкрити зміст повної зайнятості була розпочата дослідником проблем 

трудових ресурсів М.Я. Соніним. Він писав, що поняття повної зайнятості 

визначає: по-перше, питому вагу зайнятого працездатного населення у всьому 

працездатному населенні й, по-друге, ступінь сталості зайнятості працездатного 

населення суспільно корисною діяльністю [343, c. 95]. Або, іншими словами, 

до повністю зайнятого населення він вважав за необхідне відносити: зайнятих 

у суспільному господарстві, у домашньому та особистому підсобному 

господарстві і зайнятих на навчанні з відривом від виробництва. П.П. Литвяков 

під повною зайнятістю розуміє забезпечення відповідності між потребою 

людей у роботі в суспільному господарстві та її задоволенням [146, c. 22]. 

Означені позиції були повною мірою відображені у радянському законодавстві 

про зайнятість.  

У свою чергу, при переході пострадянських держав до умов ринкової 

економіки в науковій літературі більшою мірою акцентується увага на 

збалансованості обсягів повної та неповної зайнятості.  

Як зазначають у цьому контексті Л.А. Андрєєва та О.М. Медведєв, 

характеристика збалансованості не співпадає з розумінням повної зайнятості 

як задоволенням потреби населення в праці не тільки за аспектом розгляду, 
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але й по суті. Якщо під повною зайнятістю розуміти повне задоволення 

потреби населення в робочих місцях, то така зайнятість можлива не тільки в 

умовах відповідності маси бажаючих працювати, наявності працівників, 

робочих місць, але й у випадку перевищення кількості робочих місць над 

кількістю бажаючих працювати. У цьому випадку немає відповідності, але 

цілком можливо повне насичення потреби в робочих місцях, а отже, можлива 

й повна зайнятість. Ознаку збалансованості за всіма кількісними і якісними 

показниками між бажаючими працювати та наявними робочими місцями 

доцільніше вважати однією з характеристик раціональності та ефективності 

зайнятості [9, c. 45]. Розглянемо останні категорії. 

У вузькому розумінні раціональна зайнятість розуміється як найбільш 

економічно обґрунтований розподіл носіїв робочої сили за галузями і 

сферами народного господарства, що забезпечує повне задоволення потреб 

всіх членів суспільства [134, c. 15]. У широкому розумінні поняття раціональної 

зайнятості прийнято розглядати як узагальнююче, включаючи у його зміст 

відносини із забезпечення робочими місцями та відносини з ефективного 

використання трудових ресурсів [127]. 

Натомість в економічній літературі ефективна зайнятість означає такий 

розподіл трудових ресурсів у територіальному й галузевому розрізах, у 

сферах використання праці та видах діяльності, що дає можливість у кожний 

момент часу одержати найбільший приріст матеріальних і духовних благ і 

забезпечити ефективне використання в трудовому процесі кожного зайнятого. 

При повній та ефективній зайнятості вирішуються два завдання: створюється 

достатня кількість робочих місць і забезпечуються необхідною кількістю 

працівників підприємства й організації. Перше завдання відповідає інтересам 

населення, що проживає на певній території, друге – інтересам роботодавця. 

Досягнення ефективної зайнятості – завдання господарських одиниць, а 

повної – функція держави. Оптимальне співвідношення повної та ефективної 

зайнятості дає можливість визначити раціональну зайнятість [18, c. 12–13]. 
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У цілому наведене розуміння раціональної та ефективної зайнятості 

відповідає у чинному Законі України «Про зайнятість населення» поняттю 

продуктивної зайнятості як зайнятості, що дає змогу забезпечити ефективне 

суспільне виробництво та задовольнити потреби працівника на рівні не 

менше встановлених законодавством гарантій (п. 17 ст. 1). Правильніше 

законодавцю було б змінити термінологічний акцент, трансформувавши 

категорію «продуктивна зайнятість» на «ефективна (раціональна) зайнятість» 

як у дефініції явища, так і за текстом Закону. 

Вільно обрана зайнятість у п. 5 ст. 1 чинного Закону України «Про 

зайнятість населення» трактується як реалізація права громадянина вільно 

обирати вид діяльності, не заборонений законом (зокрема такий, що не 

пов’язаний з виконанням оплачуваної роботи), а також професію та місце 

роботи відповідно до своїх здібностей і потреб. Це визначення зайнятості 

фактично відображає зміст ч. 2 ст. 43 Конституції України. А якщо відносити 

ознаку вільно обраної зайнятості до ознак явища зайнятості, то варто 

зупинитись на тому, що вільно обраною зайнятість потрібно вважати не як 

право, а як зайнятість відповідно до вільно обраного виду діяльності, не 

забороненого законом, а також професії та місця роботи згідно зі своїми 

здібностями і потребами. 

Окрім повноти зайнятості, її ефективності та вільності обрання, можна 

виділити ще одну найбільш сучасну ознаку категорії «зайнятості населення» 

як гідність праці. 

Міжнародна організація праці визначає поняття «гідна праця» як 

«ефективну працю в добрих і безпечних умовах, що дає працівникові 

задоволення, можливість повною мірою виявити свої здібності, навички і 

майстерність, працю з гідною оплатою і справедливим розподілом плодів 

прогресу, працю, коли права трудящих захищені» [365]. Основою гідної 

праці є повна і продуктивна зайнятість, здорові умови і справедлива оплата 

праці працівників. 

Уперше поняття гідної праці було введено в доповіді «Гідна праця» 

Генерального директора МОП Х.А. Сомавіа на 87-й сесії МОП. Гідна праця 
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визначалася таким чином: «Гідна праця – це праця, при якій права трудящих 

захищені, яка приносить адекватний дохід і забезпечує соціальну захищеність. 

Також гідна праця має на увазі достатню працю в тому розумінні, що кожен 

індивід має повний і вільний доступ до можливостей заробляти та отримувати 

дохід. Крім того, дотримання принципів гідної праці означає нові перспективи з 

точки зору економічного і соціального розвитку, нові можливості, при яких 

зайнятість, дохід і соціальна захищеність можуть бути досягнуті без компромісу 

між правами трудящих і соціальними стандартами» [419]. 

Ширше визначення гідної праці було наведено у пілотній програмі 

МОП з реалізації концепції гідної праці. У цьому документі гідна праця 

визначається як «праця, яка приносить адекватний дохід і при цьому залишає 

час для інших сторін життя, надає надійність сім’ї, шанує права людини, дає 

право голосу і відкриває дорогу соціальної інтеграції. Гідна праця – це шлях, 

що поєднує економічні і соціальні цілі». У доповіді «Гідна праця в 

інформаційній економіці» Генерального директора МОП Х.А. Сомавіа гідна 

праця визначається як «продуктивна праця, при якій шануються права 

людини і забезпечуються безпека і захист, а також можливість брати участь в 

ухваленні усіх рішень, які можуть вплинути на діяльність трудящих» [168]. 

Проаналізувавши усі наведені визначення, зрозуміло, що вони 

включають п’ять ключових характеристик гідної праці: продуктивність, 

безпека, повага прав трудящих і соціальний захист, відповідний дохід, 

можливість впливати на ухвалення рішень стосовно умов праці, трудових 

відносин і тому подібне, шляхом соціального партнерства. Отже, гідна праця – 

це праця, що з повагою сприймається суспільством, задовольняє індивіда за 

своїми моральними, матеріальними, якісними, кількісними і змістовними 

характеристиками, не завдає шкоди здоров’ю і сприяє розвитку здібностей 

людини. 

Концепція гідної праці охоплює шість ключових складових: можливість 

одержати роботу, тобто можливість зайнятості для кожної людини, яка бажає 

працювати, оскільки гідна праця неможлива без наявності роботи як такої; 
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праця в умовах свободи – праця має бути вільно обраною, а не нав’язаною 

людині примусово [400, c. 215]. Як можна побачити, основним аспектом 

концепції гідної праці є зайнятість населення. Так, у червні 2012 року 

Україна і Міжнародна організація праці затвердили Програму гідної праці 

для України на 2012–2015 роки. У цій Програмі стверджується, що заохочення 

гідної праці є ключовим компонентом політики та основним завданням 

соціальних партнерів. Як основні критерії оцінки гідної праці в ній виділено: 

а) гідна заробітна плата; б) ефективна зайнятість; в) ефективне соціальне 

партнерство і г) система соціального захисту трудящих [289].  

У цьому контексті варто замислитись над тим, що концепція гідної 

праці має бути інтегрована у загальнодержавну політику зайнятості в Україні. 

Адже дефіцит гідної праці породжує протиріччя між працею, доступною для 

забезпечення життєдіяльності, і працею, яка могла би приносити задоволення 

людині. У свою чергу, гідна праця повинна приносити достатній дохід. 

Відсутність або наявність можливостей гідної праці багато в чому визначає 

існуючу у світі ситуацію, для якої характерні величезні диспропорції в 

розподілі доходів. Бідність населення в багатьох країнах визначається саме 

відсутністю такого важливого елемента гідної праці, як можливість одержання 

достатньої та відповідної винагороди за працю.  

У доповіді Генерального директора МОП Х.А. Сомавіа відзначається: 

«…щоб розірвати окови бідності, необхідно в реальності створити новий 

механізм, що передбачає сприятливі можливості накопичення коштів на 

місцевому рівні. Зайнятість і сприяння розвитку підприємств, що створюють 

робочі місця, залишаються найнадійнішим засобом боротьби з бідністю. 

Всесвітні зусилля зі скорочення бідності наполовину не дадуть результату, 

якщо для бідних не будуть створені нові можливості працевлаштування та 

гідного життя» [418]. Людський розвиток, поряд з добробутом, – важливий 

елемент гідної праці. Тому забезпечення зайнятості населення повинно 

доповнюватися створенням умов, у яких людина зможе розвиватися як 
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особистість, використовувати свій незатребуваний творчий потенціал і, що 

дуже важливо, почувати себе соціально захищеною. 

Варто підкреслити, що концепція гідної праці, окрім налаштування на 

повну та ефективну зайнятість і справедливу заробітну плату, передбачає у 

найближчій перспективі розвиток творчої складової праці серед зайнятого 

населення. Адже у сучасному світі з рівня задоволення фізичних потреб, 

забезпечення відтворення людського капіталу і прагнення запобігти 

небезпечним змінам потреби людини перейшли на рівень самовираження, 

потреби у визнанні й почутті причетності до спільної справи. Тобто, праця в 

розвинутих країнах перестає бути винятково засобом забезпечення 

життєдіяльності та задоволення матеріальних потреб людини, а стає засобом 

самовираження й самоствердження людини. У країнах, що розвиваються, 

гідна праця поки сприймається винятково як діяльність, що дозволяє 

забезпечити життєдіяльність людини. Однак правильним і для розвинутих, і 

для країн, що розвиваються, є те, що праця відіграє вирішальну роль в 

індивідуальному виборі людини свого життєвого шляху, добробуту родини, 

стабільності суспільства, а, окрім того, забезпечує умови збереження й 

розвитку здоров’я і здатностей людини. 

Отже, гідна праця – актуальна потреба й необхідність для суспільства в 

цілому, що визначає його майбутнє. Кожна країна повинна встановити власні 

цілі для скорочення дефіциту гідної праці з урахуванням власних недоліків, 

умов, можливостей, рівня розвитку, історичних й культурних традицій. 

Концепція гідної праці покликана забезпечити врахування соціальних інтересів 

у глобальній економіці як у розвинутих, так і країнах, що розвиваються. 

Відповідно гідна зайнятість – зайнятість, яка приносить достатній дохід і при 

цьому залишає час для соціальних, сімейних, культурних, політичних та 

інших сторін життя, підвищення професійної кваліфікації. 

Таким чином, із правової точки зору зайнятість населення – це складне 

комплексне явище, яке проявляється у суспільних відносинах, пов’язаних з 

реалізацією економічно активним населенням своєї здатності до праці, 
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володіє ознаками продуктивності, ефективності (раціональності), вільності 

обрання і гідності та розкривається у різноманітних видах діяльності людини. 

 

1.2. Право на зайнятість – віддзеркалення соціальної політики у подоланні 

безробіття 

 

Перехід України до ринкових відносин обумовив необхідність 

формування ринку праці, що припускало створення виробничих умов, 

пов’язаних з роздержавленням і приватизацією власності, установленням 

різноманіття форм останньої та визнанням їх юридичної й економічної 

рівноправності, затвердженням приватної власності на засоби виробництва 

як головної основи ринкових відносин у сфері праці; ліквідацією монополізму в 

сфері економіки і, зокрема, монополії держави на трудові ресурси, робочу 

силу, необмеженого монопольного права на її підготовку, розподіл і 

використання; наданням можливості працівникам самостійно вирішувати 

питання реалізації своїх здатностей і можливостей у сфері трудової діяльності; 

створенням у масштабах національної економіки єдиного ринкового простору, 

у рамках якого змогли б вільно розвиватися й ефективно функціонувати 

наймані працівники. 

Як зазначає В.О. Процевський, ринкова економіка, на відміну від 

планової, виявила нові або загострила практично дві сутнісні ознаки найманої 

праці: перша – змінилося ставлення до змісту організації та управління 

трудової діяльності з боку наймача робочої сили – роботодавця; і друга – 

змінилося співвідношення розподілу результатів праці між роботодавцем і 

працівником. Але в обох випадках залишилась присутність і зацікавленість 

держави. Бо громадяни як члени суспільства мають бути захищені державою 

[298]. 

Правовою основою такої ринкової політики зайнятості стало утвердження 

нового змісту права на працю. Так, один із перших «ринкових» законів нашої 

держави – Закон України «Про зайнятість населення», який був прийнятий у 
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березні 1991 року, забороняв використання примусової праці. Водночас таку 

визначальну заборону ч. 2 п. 2 ст. 1 цього Закону формулювала не виключно, 

а лише вказувала, що «примушування до праці в будь-якій формі не 

допускається, за винятком випадків, передбачених законодавством України». 

Отже, був потрібний більш вагомий правовий аргумент, який би не 

передбачав ніяких винятків із заборони примусової праці. 

Цим аргументом стали історичні положення ст. 43, прийнятої у 

1996 році Конституції України. Зокрема, у ч. 1 ст. 43 Основного Закону 

зазначається, що «кожен має право на працю, що включає можливість 

заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно 

погоджується» [121]. Закріплюючи право на працю, держава, згідно з ч. 2 

ст. 43 Конституції України, створює умови для повного здійснення 

громадянами права на працю, гарантує рівні можливості у виборі професії та 

виду трудової діяльності, реалізовує програми професійно-технічного 

навчання, підготовки і перепідготовки кадрів відповідно до суспільних 

потреб. Натомість у ч. 3 ст. 43 Конституції України вперше в історії нашої 

держави було встановлено пряму заборону примусової праці, що стало 

суттєвою юридичною гарантією принципу свободи праці. Цим конституційним 

положенням визначається новий підхід до розуміння права на працю: воно 

встановлене саме як право людини, а не як її обов’язок. Таким чином, 

небажання працездатної особи працювати тепер не може бути підставою для 

притягнення її до юридичної відповідальності. 

Однак політична та соціальна криза, яка нещодавно спіткала Україну, 

поставила незручне питання про повернення до так званої «трудової 

повинності» для забезпечення обороноздатності держави.  

Необхідно відзначити, що в історії нашої держави вже були приклади 

застосування цього механізму у скрутні часи. Так, ще Кодекс законів про 

працю більшовицької Росії від 1918 року у період «воєнного комунізму» 

встановлював загальну трудову повинність, у порядку доповнення до 

положень якого 29 січня 1920 року був виданий декрет РНК «Про загальну 



38 

трудову повинність». У змісті КЗпП 1922 року трудова повинність залишалася 

лише у виняткових випадках: для боротьби зі стихійними лихами, при нестачі 

робочої сили для виконання найважливіших державних завдань, причому 

звільнялось від трудової повинності більш широке коло осіб, ніж це було 

передбачено КЗпП 1918 року. Вже у нормах демократичного КЗпП 1971 року, 

як відомо, були скасовані усі прояви трудової повинності та проголошувався 

принцип свободи праці. 

І от, у сучасних умовах, при закріпленій у ч. 3 ст. 43 Конституції України 

визначній засаді заборони примусової праці, 23 вересня 2014 року у Постанові 

Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 753 «Про затвердження 

Порядку залучення працездатних осіб до суспільно корисних робіт в умовах 

воєнного стану» з’явилось поняття «трудова повинність», під якою розуміється 

«короткостроковий трудовий обов’язок на період мобілізації і воєнного часу 

з метою виконання робіт, що мають оборонний характер, а також ліквідації 

надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру, які 

виникли в період воєнного стану, та їх наслідків, що не потребує обов’язкової 

згоди особи, стосовно якої запроваджується такий трудовий обов’язок» [249]. 

На мій погляд, у цьому випадку, враховуючи положення Закону України 

«Про правовий режим воєнного стану» від 6 квітня 2000 року № 1647-III, 

урядовці вдались до підміни понять. Адже згідно зі ст. 15 Закону України 

«Про правовий режим воєнного стану» запроваджувати та здійснювати 

трудову повинність дозволяється лише на територіях, де введено правовий 

режим воєнного стану [272]. З цього визначення трудової повинності слідує, 

що до виконання обов’язкових оборонних робіт у випадку введення 

правового режиму воєнного стану на окремій території правомірно залучати 

й осіб з інших регіонів держави, що також не відповідає положенням чинного 

законодавства. Також, як видно з поняття «трудова повинність», яке викладене 

у Постанові Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 753, до 

виконання оборонних робіт особи можуть бути в обов’язковому порядку 

залучені і на період мобілізації, що є порушенням конституційних положень 



39 

про те, що не вважається примусовою робота чи служба, яка виконується 

особою лише відповідно до законів про воєнний і про надзвичайний стан. До 

речі, в змісті поняття «трудова повинність» йдеться не про правовий режим 

воєнного стану, а про воєнний час, юридична характеристика якого у чинному 

законодавстві не визначена. Крім того, у п. 5 цієї Постанови вказується, що з 

кожною особою, залученою до трудової повинності, укладається строковий 

трудовий договір, що суперечить самій сутності трудового договору як угоди 

між працівником та роботодавцем, яка виключає будь-яку обов’язковість, 

будь-який примус. 

До того ж у цій Постанові був розширений перелік осіб, які можуть 

залучатись до трудової повинності. Так, якщо раніше дозволялось залучати 

безробітних працездатного віку, осіб, зайнятих в особистому селянському 

господарстві, працівників підприємств, які не виконують мобілізаційних 

завдань, студентів, учнів і слухачів професійно-технічних училищ, урядовців, 

то тепер до цих категорій додали ще громадян, що самі забезпечують себе 

зайнятістю, тобто підприємців. Хотілося б зазначити, що в умовах тяжкого 

стану вітчизняної економіки, високого рівня безробіття, обмеження діяльності 

підприємців, які у більшості своїй самі є роботодавцями, тобто тими, хто 

створює в Україні робочі місця, їх мобілізація на обов’язкові роботи може 

мати більші соціально-економічні наслідки, ніж ті, які урядовці намагаються 

попередити. 

Також важливим є положення щодо добровільності участі у тимчасових 

роботах. 25 червня 2014 року набуло чинності Розпорядження Кабінету 

Міністрів України № 766-р «Про проведення робіт тимчасового характеру з 

інженерно-технічного облаштування державного кордону», яке передбачає 

залучення за ініціативою місцевих держадміністрацій громадян з числа 

зайнятого населення, осіб пенсійного віку, студентів, інших осіб, крім 

зареєстрованих безробітних, до участі в роботах тимчасового характеру з 

інженерно-технічного облаштування державного кордону та забезпечити їх 

фінансування за рахунок коштів місцевих бюджетів, роботодавців та інших 
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не заборонених законодавством джерел [275]. Означеним нормативним актом 

індивідуальної дії, тобто спрямованим не громадянам України, а органам 

центральної та місцевої виконавчої влади, по суті, дозволено у примусовому 

порядку залучати громадян до тимчасових громадських робіт із інженерно-

технічного облаштування державного кордону. Враховуючи політичний стан 

української держави, укріплення державного кордону є негайною справою, 

однак, це не означає, що держава має нехтувати усі міжнародні положення 

щодо заборони примусової праці та конституційний припис ч. 3 ст. 43, де, 

нагадаємо, вказується, що «використання примусової праці забороняється». 

Таким чином, запровадження у чинному законодавстві трудової 

повинності без оголошення правового режиму воєнного чи надзвичайного 

стану, залучення до обов’язкових тимчасових громадських робіт є порушенням 

ст. 43 Конституції України, що на практиці може призвести до соціального 

вибуху. Ця тенденція має бути подолана, а право на працю українців не буде 

обмежуватися чи скасовуватися. 

Повертаючись до характеристики сутності права на працю, необхідно 

задати запитання: чи є право на працю у сучасному розумінні суб’єктивним 

правом, чи воно існує лише в об’єктивній абстракції? 

Незаперечними фактом є те, що суб’єктивне право виникає на основі 

об’єктивного права і тісно пов’язане з ним. Суб’єктивне право втілює в собі 

риси об’єктивного права: нормативну регламентованість, вольову 

обумовленість, примусовий характер. Натомість, виникнувши на базі 

об’єктивного права, суб’єктивне право постає самостійним явищем. 

Суб’єктивне право є похідним стосовно об’єктивного права. У суб’єктивного 

права свої зв’язки із суміжними явищами, свій самостійний процес 

утворення, свій індивідуальний зміст [377, c. 10]. 

Натомість слід зазначити, що серед учених немає єдиної думки з 

приводу визначення категорії суб’єктивного права. 

У вітчизняній літературі С.Н. Братусь першим запропонував розуміти 

під суб’єктивним правом визначену законом міру дозволеної поведінки 
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громадянина, спрямовану на досягнення мети, пов’язаної із задоволенням 

його інтересів [34, c. 7].  

Як вказує М.С. Строгович, суб’єктивне право особи означає виражені в 

нормі права та закріплені в ній: а) можливість використовувати визначене 

соціальне благо; б) повноваження робити певні дії і вимагати відповідних дій 

від інших осіб; в) свободу поведінки, вчинків у межах, встановлених нормою 

права [347, c. 205]. 

На думку С.С. Алексєєва, суб’єктивне право можна визначити як 

належну суб’єкту відносин з метою задоволення його інтересів міру 

дозволеної поведінки, забезпечену юридичними обов’язками інших осіб 

[3, c. 114]. 

Неважко помітити, що усі наведені визначення суб’єктивного права 

складаються з різних поєднань тих самих елементів. Якщо ж розмежувати 

означені поняття на такі елементи, то у процесі порівняння проявляться  

збіги і розбіжності елементів у них. До таких елементів належать: 

передбачені правовою нормою вид і міра можливої чи дозволеної поведінки 

учасника правовідносин; тісно зв’язок з інтересами, тобто уповноваженому 

надається вид і міра дозволеної чи можливої поведінки для задоволення 

особистих чи суспільних інтересів або з метою захисту інтересів інших осіб, 

а також суспільних інтересів [292, c. 27]; дозволена поведінка (дії або 

бездіяльності) суб’єкта повинні кореспондувати обов’язки інших суб’єктів 

правовідносин; вид і міра дозволеної поведінки забезпечуються державою, 

тобто у випадку порушення суб’єктивного права уповноважений може 

захистити його в будь-якій передбаченій законом формі, розраховуючи, у тому 

числі і на державний примус, суб’єктивне право – елемент правовідносин і 

може існувати тільки в правовідносинах. Це положення невиправдано далеко 

не завжди включається у визначення суб’єктивного права, що можна, мабуть, 

пояснити його спірністю. 

Виключно відповідність означеним положенням дозволяє визначити 

певне правове явище як суб’єктивне право. Це стосується і права на працю.  
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Позиція щодо того, що право на працю виступає суб’єктивним правом 

громадян, виказувалась багатьма вченими.  

Одним із перших був О.В. Смирнов, який вважає, що право на працю, 

як і інші права, закріплені в Конституції, є суб’єктивними правами і не 

можуть розглядатися як елементи (складові частини) правоздатності, 

оскільки це веде до змішування понять правоздатності і суб’єктивних прав. Для 

реалізації суб’єктивних прав, зокрема права на працю, наявність 

правовідносин не обов’язкова. На думку О.В. Смирнова, правові відносини 

виникають у процесі реалізації суб’єктивних прав. Говорячи про суб’єктивне 

право на працю, вчений вказує, що у житті це право може виступати або у 

вигляді реально можливої дійсності або реалізованої дійсності. Але й у цьому 

й інших випадках мова йде про дійсне реальне суб’єктивне право [339, c. 13–

14]. У даному сенсі науковець окреслює дві стадії існування права на працю: 

або у формі реально можливої дійсності, або у вигляді реалізованої дійсності, 

тобто мова йде про стадію реалізації. Такої ж думки дотримується і 

В.В. Єгоров, який стверджує, що до моменту реалізації, на стадії реально 

можливої дійсності право на працю існує поза правовідносинами [78, c. 33].  

В.В. Єгоров вказує, що суб’єктивні права, у тому числі право на працю, 

випливають безпосередньо із закону і для їхнього виникнення не потрібно 

вступу громадянина в будь-які правовідносини [78, c. 40].  

Натомість С.С. Алексєєв в аспекті аналізу питання щодо можливості 

появи правовідносин безпосередньо із закону, висновує про те, що юридичні 

факти в деяких випадках мають для суспільних відносин загальний характер. 

Означеними є факти у сфері цивільно-правових відносин (громадянство, 

загальні конституційні права та обов’язки); наявність цих правовідносин 

пов’язується лише з фактом існування людини, її віком, громадянством. Але 

факт існування людини, а тим більше її вік, громадянство – також юридичні 

факти. Загальний характер багатьох фактів створює уявлення, що певні 

правовідносини випливають безпосередньо із закону. У свою чергу, 

безпосередньо з норми не витікає жоден юридичний наслідок [3, c. 163–164]. 
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Справді, фіксація певного права в законі ще не показником того, що це право 

являє собою суб’єктивне право. У цьому випадку слід вказувати на право 

лише як на елемент правового статусу.  

Слід зауважити, що парадигма побудови права на працю, висловлена 

О.В. Смирновим як стадія реальної можливості і стадія реалізованої 

дійсності є хибним, адже приводить до змішування понять суб’єктивного 

права і правоздатності. Означена хиба відбувається через те, що право на 

працю на нібито стадії «реальної можливості» виступає не чим іншим як 

елементом загальної правоздатності. 

У свою чергу, між правоздатністю і суб’єктивним правом наявне 

суттєве розрізнення. Науковці вказують, що правоздатність у співвідношенні 

із суб’єктивним правом лежить у сфері можливості, суб’єктивне ж право 

знаходиться в сфері дійсності. Правоздатність варто розглядати як абстрактну 

здатність до правоволодіння [34, c. 5]. Навіть і абстрактно будь-який 

правоздатний громадянин може бути суб’єктом тільки таких прав, що 

передбачені законом, зокрема права на працю. Абстрактність правоздатності 

проявляється у тому, що визнаючи особу здатну мати права, закон не зв’язує 

означене з конкретним видом суб’єктивних прав або з певним суб’єктом. 

Право на працю в якості елементу правоздатності обумовлює загальну 

можливість ставати носієм трудових прав та обов’язків, можливість 

знаходитися у правовідносинах з певними особами. Правоздатність виступає 

загальним, деперсоніфікованим чином вказує на суб’єктивні права, які може 

отримати сам громадянин, приймаючи участь у трудових правовідносинах. 

Однак в які насправді за своїм характером правовідносини особа вступить, та 

котрі суб’єктивні трудові права у неї з’являться, наперед вказати неможливо; 

все залежить від здатностей особи, об’єктивних та суб’єктивних факторів. 

Надаючи кожному суб’єкту здатність діяти у визначеному напрямку, 

правоздатність не пов’язує цю діяльність із можливістю правового звернення 

до певного конкретного суб’єкта. Так, ініціативі правоздатної особи 

започаткувати трудові правовідносини не протистоїть жодний конкретний 
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обов’язок надати їй роботу. У чинному законодавстві не вказується про 

наявність юридичного обов’язку та права вимагати надати роботу будь-якій 

особі у будь-якого роботодавця. У випадку, коли конкретний юридичний 

обов’язок у роботодавця з’являється лише після виникнення трудових 

правовідносин, то значить до цього його було, та відповідно не мало місце 

такого юридичного обов’язку і у всіх інших роботодавців, тобто не 

фігурувало саме суб’єктивне праве. 

В.Н. Скобелкін також розглядає наведений варіант ситуації. Так, у разі 

мислення позиції, що з появою обов’язку конкретного підприємства 

обов’язок всіх інших припиняє своє існування і виникає знову або з моменту 

звільнення, або з моменту відмови у прийомі на роботу на цьому конкретному 

підприємстві, то, за такої умови, по-перше, перестане існувати право на 

працю в тому значенні, яке у нього вкладають як у суб’єктивне право, що 

існує поза правовідносинами; по-друге, слідує, що відмова у прийомі на 

роботу або звільнення, тобто вольові акти власника чи уповноваженого ним 

органу, служать підставою виникнення права на працю у цієї особи. З таким 

становищем навряд чи можна погодитися. Якщо ж поява обов’язку 

конкретного підприємства прийняти особу на роботу не знімає такого ж 

обов’язку зі всіх інших підприємств, отже, продовжує існувати і право 

працівника звертатися з вимогою про прийом на роботу на будь-яке 

підприємство. Але до якого часу ці обов’язки існують. Допустимо, до 

виникнення трудових правовідносин: прийняли на роботу – припинилися, 

звільнили – виникли знову. Але цілком очевидно, якщо одного разу виник 

обов’язок прийняти особу на роботу у всіх підприємств, то з’явився він і у 

того ж підприємства, на якому працював звільнений. Припустимо, що 

звільнений за дрібне розкрадання майна власника (п. 8 ст. 40 КЗпП 

України) відразу ж після звільнення подає заяву про прийом на ту ж посаду. 

Місце ще не зайняте, кваліфікація відповідна. У підприємства виникає 

обов’язок прийняти його на роботу. Чи припустима в такому випадку 

відмова? Якщо неприпустима, то втрачає всяке значення звільнення. Якщо ж 
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припустима, то тільки через здійснене розкрадання. Але тоді і всі інші 

підприємства мають право відмовити у прийомі на роботу, керуючись цією ж 

підставою. Особа ж, наприклад, що має судимість за злочин, виявиться у більш 

вигідному становищі, тому що за цим мотивом їй відмовити не можна. Так і 

саме право на працю буде поставлено під загрозу. Залишається інша 

можливість: вважати, що право працівника вимагати прийняття на роботу й 

обов’язок усіх підприємств його прийняти продовжує існувати незалежно від 

вступу у трудові правовідносини. Але тоді взагалі не має сенсу говорити про 

момент виникнення обов’язку у конкретного підприємства, про момент 

переходу від «абсолютного» права до «відносного» [327, c. 55–56]. 

Відповідно у чинному законодавстві не зафіксовано обов’язку власника 

підприємства, установи, організації чи фізичної особи приймати на роботу 

будь-яку особу, що звернувся, а в останнього немає права вимагати прийняття 

на роботу без урахування волі роботодавця. Отже, можна зробити такий 

логічний умовивід: відсутній кореспондуючий обов’язок – відсутнє саме 

суб’єктивного права. Тобто право на працю не суб’єктивним правом, а є 

елементом правоздатності особи. В якості елементу правоздатності право на 

працю має місце до вступу, в процесі вступу та після вступу в трудові 

правовідносини. Так, працівник, уклавши трудовий договір із роботодавцем, 

має право працювати за сумісництвом за іншим місцем роботи чи 

здійснювати на цьому підприємстві роботи чи послуги, які не вважаються 

сумісництвом. До того ж право на працю існує для кожної особи як у період, 

коли вона не працює, так і в період роботи. Крім того, на сучасному ринку 

праці право на працю може бути реалізовано також без вступу в трудові 

правовідносини.  

Як зазначає Б.К. Бегічев, право на працю є одночасно елементом 

трудової правоздатності і суб’єктивним правом громадян: право на працю є 

суб’єктивним правом по лінії не трудового, а державного права [21, c. 109]. 

Відповідно, на переконання науковця, право на працю міститься у складі 

загального правовідношення – правоздатності. Правоздатність як 
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правовідношення між особою і державою, що триває, та з огляду на свій 

«публічний» характер виникає на базі положень конституційного права і 

відрізняється переважно загальним характером суб’єктивних прав та 

юридичних обов’язків, що входять до неї. До тих, що характеризують зміст 

правоздатності суб’єктивних прав, відноситься конституційне право на 

працю. Тому Б.К. Бегічев визначає право на працю визнану державою 

можливість при наявності конкретних життєвих обставин вступати в трудові 

правовідносини [21, c. 109–110]. За таких рис право на працю постає 

суб’єктивним право у можливості, втілене суб’єктивних правах у конкретних 

правовідносинах, в які вступає цей суб’єкт. Тому у разі, коли право на працю 

виступає суб’єктивним правом у можливості, а його реалізація втілюється не 

у вигляді індивідуальних правовідносин, а у формі загальних правоздатності, 

то означене право є одночасно суб’єктивним правом в аспекті державного 

права та елементом трудової правоздатності осіб в аспекті трудового права.  

У даному сенсі не можна погодитись із ототожненням поняття 

правовідносин і правоздатності, адже правоздатність не володіє 

властивостями правовідносин. Як зазначає О.І. Процевський, правоздатність 

є «бланкетною» можливістю, яка існує самостійно, на її основі, при настанні 

певних умов, виникають суб’єктивні права, змістом яких є право і міра 

визначеної поведінки. У правовідносинах чітко визначені правомочності та 

обов’язки його суб’єктів [293, c. 72]. Звісно до правоздатності така 

властивість не відноситься. Правоздатність виступає неодмінною умовою 

появи суб’єктивного права в якості елемента правовідносин. Однак для того, 

щоб стати суб’єктом трудових правовідносин правоздатна особа повинна 

бути присутня наявність певного юридичного факту.  

Для вирішення поставленої проблеми важливим є положення про те, 

що правоздатність і всі її елементи повинні бути для всіх громадян рівними 

[291, c. 172]. Виключно з цього боку слід вказувати, що всі громадяни мають 

рівне право на працю. До того моменту, поки конституційне право на працю 

формулюється як елемент правоздатності, наявні всі передумови зауважувати 
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про абсолютну рівність цього права для всіх громадян. У свою чергу, слід 

лише проголосити право на працю суб’єктивним правом, у той самий час 

потрібно буде визнати, що права на працю стане нерівним для різних 

громадян. У даній ситуації слідує такий невідворотній висновок: 1) 

конституційне право на працю може визнаватись нерівним для громадян; 2) 

правовий статус громадян неоднаковий. Дані позиції суттєво порушують 

принцип справедливості, на якому фундується вся правова та державна 

система. 

У даній теоретичній ситуації не можна не погодитись з М.М. Пореєм, 

який визначає, що право на працю – це тільки елемент правоздатності 

громадянина – і саме тому, що цьому праву не протистоїть будь-чий 

конкретний правовий обов’язок. Можливість домагання до конкретної 

організації з’являється у громадянина лише в тому випадку, коли нормативно 

визначені умови, за наявності яких у громадянина виникає право, а у 

власника підприємства, установи, організації чи фізичної особи – 

роботодавця – обов’язок прийому на роботу [304, c. 43].  

Отже, виходячи з наведених вище позицій авторів, право на працю 

відповідно до трансформації власного змісту порівняно із радянським 

розумінням перетворилось із суб’єктивного права на об’єктивне право та 

елемент правоздатності. Аргументується це тим, що у чинному законодавстві 

не передбачений юридичний обов’язок власника підприємства, установи, 

організації чи фізичної особи наймати на роботу будь-якого громадянина, 

який звернувся за працевлаштуванням, а в останнього відсутнє право 

вимагати прийняття на роботу всупереч волі власника чи уповноваженого 

ним органу. Наприклад, В.В. Федін вважає, оскільки праву на працю не 

кореспондує відповідний юридичний обов’язок, то воно просто 

трансформується у свободу праці [368, c. 415]. 

Саме у цьому, на думку науковців, полягає основна причина, чому не 

можна говорити про закріплене у Конституції України право на працю як про 

суб’єктивне право. Звідси виходить, що сучасним змістом права на працю є 
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можливість заробляти собі на життя працею, яку кожен вільно обирає або на 

яку вільно погоджується. Держава гарантує можливість у виборі професії та 

виду трудової діяльності, а гарантій щодо перетворення можливості заробляти 

собі на життя на дійсність Конституція України не містить. Варто підкреслити, 

що означене розуміння, по-перше, суперечить обов’язкам, які взяла на себе 

Україна у ряді міжнародно-правових документів, а, по-друге, змішує право 

на працю із правом на одержання роботи. Таке змішування не допустиме, 

більше того, чітке розмежування цих двох основоположних прав вкрай 

важливе для розуміння концепції зайнятості населення за ринкових відносин.  

Так, звернемо увагу на редакцію ст. 23 Загальної декларації прав 

людини, в якій наголошується на чотирьох правах людини, а саме: кожна 

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

сприятливі умови праці та на захист від безробіття [86]. Згідно зі ст. 6 

Міжнародного пакту про економічні, соціальні і культурні права від 16 грудня 

1966 року, ратифікованого Указом Президії Верховної Ради Української РСР 

від 19 грудня 1973 року, «…держави, які беруть участь у цьому Пакті, 

визнають право на працю, що включає право кожної людини дістати 

можливість заробляти собі на життя працею, яку вона вільно обирає або на 

яку вона вільно погоджується, і зроблять належні кроки для забезпечення 

цього права» [171]. Тобто положення Декларації та Пакту зобов’язують 

держави забезпечити право на працю завдяки певним належним крокам, по 

суті, гарантувати це право. 

Конституція України у ст. 43, закріплюючи право на працю, на перший 

погляд, відтворила редакцію ст. 6 Міжнародного пакту, але замість «право 

кожної людини мати (дістати) можливість заробляти собі на життя працею, 

яку вона вільно обирає або на яку вільно погоджується» – наголосила «кожен 

має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя 

працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується». Тобто, зміст 

ст. 43 Конституції України – природне право людини на вільну, свободну від 

примусу реалізацію своєї природної здатності до праці, право вільно 

розпоряджатися своєю унікальною якістю створювати матеріальні і духовні 
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цінності – обтяжила можливістю заробляти собі на життя. «Право людини 

мати можливість заробляти собі на життя» (ст. 6 Пакту) і «право на працю, 

що включає можливість заробляти собі на життя» (ст. 43 Конституції України) – 

різні речі. 

Конституція України у ст. 43 містить спеціальні юридичні гарантії, які 

передбачають умови, що забезпечують здійснення бажаючими працювати 

громадянами саме права на працю: держава створює умови для повного 

здійснення громадянами права на працю, гарантує рівні можливості у виборі 

професії та роду трудової діяльності, реалізовує програми професійно-

технічного навчання, підготовки і перепідготовки кадрів відповідно до 

суспільних потреб. 

Натомість у ч. 1 ст. 2 КЗпП дещо по-іншому формулюється визначення 

права на працю, зокрема, право громадян України на одержання роботи з 

оплатою праці громадян не нижче встановленого державного мінімального 

розміру, включаючи право на вільний вибір професії, виду занять і роботи, 

яке забезпечується державою. Як бачимо, державою забезпечується саме 

право на працю. 

Тобто трактування змісту самого права на працю у ст. 43 Конституції 

України істотно відрізняється від ст. 2 КЗпП України. Якщо право на працю, 

закріплене в ст. 2 КЗпП України, необхідно розуміти, як право на одержання 

роботи, то у ст. 43 Основного Закону України право на працю трактується як 

можливість кожного заробляти собі на життя працею, яку кожен вільно 

обирає або на яку вільно погоджується. Як було окреслено у попередньому 

параграфі, поняття «праця» і «робота» не є тотожними. Праця і робота – це 

діяльність, яка за своїм призначенням має на меті отримання певного 

результату, створення матеріальних і духовних цінностей. Фактично до праці 

і до роботи людина може бути здатна з моменту народження, але юридично 

право на працю у людини виникає з моменту народження, а право на роботу 

тільки з моменту досягнення певного віку. У цьому контексті держава 

проголошує право на працю загалом і право на роботу в юридичному 
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розумінні. Причому право на працю є невідчужуваним природним правом 

людини, яким вона володіє з моменту народження й до смерті, а право на 

одержання роботи у людини виникає із досягненням нею певного віку. 

Підсумовуючи викладене, можна констатувати, що поняття права на працю, 

сформульоване у КЗпП України, конкретизує конституційне визначення 

цього права стосовно трудових правовідносин. 

З огляду на зазначене необхідно погодитись з позицією О.І. Процевського, 

який вказує, що людина вільно обирає чи погоджується не на працю, як це 

визначено у ст. 43 Конституції України, а на роботу, яку для неї створює та 

пропонує держава. Сама можливість заробляти собі на життя, як правило, 

залежить від людини, яка природно має здатність до праці та здатна до 

роботи, а не від держави, яка створює умови для реалізації цієї можливості. 

Обирати можна лише з того, що є, погоджуватися можна на те, що 

пропонується. Держава повинна створювати робочі місця і пропонувати 

роботу, яку людина може обирати чи на яку вільно погоджуватися. Саме 

роботу, а не працю, бо працею володіє людина, а роботу створює держава 

[299, c. 102]. 

Тобто, щоб зрозуміти зміст права на працю, що закріплено у Конституції 

України, треба розкласти його на частини. Перша частина стосується самого 

права на працю. Цікава річ, право на працю – природне право людини, але 

воно знаходить закріплення в Основному Законі держави. Керуючись 

змістом ст. 3 Конституції України, можна з упевненістю стверджувати, що 

мета такої редакції – це скоріше наголосити про обов’язок держави гарантувати 

забезпечення своїх громадян роботою, завдяки якій і будуть створюватися 

матеріальні і духовні цінності для існування суспільства і самої держави. 

Тому у другій частині змісту права на працю мова йде не про право як таке, а 

про наслідки для працівника, який буде застосовувати свою унікальну 

природну здатність до праці – «можливість заробляти собі на життя працею». 

І саме тут підкреслюється, що ця можливість заробляти собі на життя 

позбавлена примусу – «вільно обирати собі роботу, або вільно погоджуватися 
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на ту, яку громадянину запропонують». Редакція ч. 2 ст. 43 Конституції 

України «Держава створює умови для повного здійснення громадянами права 

на працю...» в системному аналізі зі змістом ст.ст. 3 і 22 Основного Закону є 

ніщо інше як обов’язок держави. Означений обов’язок, до речі, виходить із 

положень ст. 1 Європейської соціальної хартії (переглянутої) від 3 травня 

1996 року, ратифікованої Законом України від 14 вересня 2006 року, де 

зазначається, що «з метою забезпечення ефективного здійснення права на 

працю Сторони зобов’язуються: визнати однією зі своїх найголовніших цілей 

і одним зі своїх найголовніших обов’язків досягнення та підтримання 

якомога високого і стабільного рівня зайнятості, маючи на меті досягнення 

повної зайнятості» [81]. 

Власне, обов’язок держави гарантувати громадянам України забезпечення 

реалізації права на працю закріплюється і в Законі України від 5 липня  

2012 року № 5067-VI «Про зайнятість населення». Так, згідно зі ст. 6 Закону, 

«кожен має право на вільний вибір місця, виду діяльності та роду занять, яке 

забезпечується державою шляхом створення правових, організаційних та 

економічних умов для такого вибору». До того ж Закон України «Про 

зайнятість населення» від 1 березня 1991 року № 803-ХІІ, який втратив 

правову силу, і нині діючий від 5 липня 2012 року № 5067- VI закріплюють 

саме обов’язок держави забезпечити працевлаштування кожної особи. Якщо 

Закон України від 1 березня 1991 року виконання цього обов’язку покладав 

тільки на державну службу зайнятості, яка мала «сприяти реалізації права 

громадян на працевлаштування» (ст. 8) [203], то Закон України від 5 липня 

2012 року виконання обов’язку забезпечити працевлаштування кожної особи 

поклав на державу, розглядаючи працевлаштування як комплекс правових, 

економічних та організаційних заходів, спрямованих на забезпечення 

реалізації права особи на працю. 

У цьому контексті цікаво поставити таке запитання – якщо держава не 

гарантує забезпечення реалізації громадянами права на працю, якщо це не 

обов’язок держави, а тільки її обов’язок забезпечити принцип рівності 
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можливостей реалізації цього права (як вважає Конституційний Суд України 

у рішенні від 16 жовтня 2007 року № 8-рп/2007 [204]), то на якій законній 

підставі виникає обов’язок у держави соціально захищати працівника у разі 

настання безробіття? Відомо, що соціальний захист у цьому випадку включає 

комплекс заходів, який передбачений загальнообов’язковим державним 

соціальним страхуванням на випадок безробіття та законодавством про 

зайнятість населення (розділ VIII Закону України «Про зайнятість населення»).  

У сучасної держави обов’язок захищати людину у випадку безробіття 

має бути основним напрямком соціальної політики. 

Саме тому у ч. 1 ст. 15 Закону України «Про зайнятість населення» 

серед переважно ринкових засад державної політики у сфері зайнятості 

(пріоритетності забезпечення повної, продуктивної та вільно обраної зайнятості 

в процесі реалізації активної соціально-економічної політики держави; 

забезпечення рівних можливостей населення у реалізації конституційного 

права на працю; сприяння ефективному використанню трудового потенціалу 

та забезпечення соціального захисту населення від безробіття) законодавець 

формулює принцип «відповідальності держави за формування та реалізацію 

політики у сфері зайнятості населення», який суттєво контрастує своєю 

соціальною сутністю з іншими принципами, спрямованими, насамперед, на 

забезпечення рівних можливостей щодо зайнятості на ринку праці. Звісно, 

означений принцип є соціальним у сучасному розумінні з урахуванням усіх 

економіко-правових умов розвитку суспільства. Адже держава з ринковою 

економікою, у якій діє ринок праці та декларується свобода зайнятості, не 

володіє правом втручання у процес розподілу та перерозподілу трудових 

ресурсів. Ринок праці самотужки перегруповує трудові ресурси у окремі сфери 

економіки. Позиція держави – непрямий вплив на ці процеси та забезпечувати 

належний соціальний захист від безробіття та сприяти у забезпеченні 

зайнятості. З іншого боку, сутність держави – регулювати суспільні 

відносини, управляти суспільством, тобто виконувати власне соціальне 

призначення. Тобто держава переставляється організацією, яка об’єднує 
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соціально диференційоване суспільство для збереження його існування та 

подальшого розвитку. 

У цьому контексті варто зупинитись на правовій сутності соціальної 

держави як держави, зорієнтованої на відповідальне управління. Необхідно 

відзначити, що поняття «соціальна держава» не має однозначного тлумачення 

та його зміст змінювався з трансформацією історичних умов.  

Так, у радянській правовій науці Б.А. Кістяковський фактично 

ототожнював соціально справедливу та соціалістичну держави. На його 

думку, головна мета соціально справедливої держави – «замінити анархію, 

що панує в суспільному капіталістичному виробництві, організованістю 

виробництва, яка буде здійснена разом із встановленням справедливих 

соціальних відносин» [111, c. 483]. С.В. Калашников підкреслював тісний 

зв’язок соціальної держави із соціалістичною ідеологією, вбачаючи у першій 

реалізацію соціалістичної ідеї [101, c. 65].  

Прообразом сучасної моделі соціальної держави традиційно прийнято 

вважати модель, що була розроблена Г. Хеллером. Він вважав, що держава 

неодмінно має існувати у формі правової держави, бо саме розвиток і зміцнення 

її інституцій дозволять здійснити значний крок у напрямку поширення 

демократії на соціальну сферу, що облагородить державу [75, c. 185].  

Зарубіжні дослідники В. Абсндрот і К. Ленк стверджують, що соціальна 

держава знаходить своє вираження в наявності чи становленні гарантованої і 

регульованої системи соціального забезпечення мінімального рівня життя і 

зниження соціального ризику працюючих [64].  

На думку німецького вченого Г. Ріттера, природа соціальної держави 

найбільш повно виражається в її стратегічних цілях, які полягають в інтеграції 

населення країни за допомогою соціального захисту, що сприяє збільшенню 

його соціальної рівності і політичного оточення, одночасно стабілізації та 

еволюційній зміні існуючих соціальних, політичних та економічних систем 

за допомогою процесу постійної адаптації до них громадян [101].  
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Тобто сьогодні соціальна держава виступає, у першу чергу, обов’язком  

держави бути соціально активною для забезпечення балансу інтересів членів 

суспільства і створення гідних умов життя для усіх за умови дотримання 

принципу рівності форм власності на засоби виробництва. Держава має бути 

організацією, яка долає соціальні протиріччя, враховує та координує інтереси 

різних верств населення, втілює у життя рішення, які б позитивно 

сприймалися різними групами суспільства. Основна мета соціальної держави 

полягає в ім’я забезпеченні рівності та умов політичної співучасті  створити 

громадянську солідарність, стабілізувати соціальну економічну та правову 

системи, створити передумови їх прогресивної еволюції. 

Так, у Декларації Міжнародної організації праці «Про соціальну 

справедливість із метою справедливої глобалізації» визначається, що 

«зобов’язання й зусилля держав-членів і Організації, спрямовані на те, щоб 

перетворити повну й продуктивну зайнятість і цілі гідної праці в стрижень 

економічної й соціальної політики, які повинні будуватися на розробці й 

розширенні заходів соціального захисту, які б носили сталий характер і 

відповідали національним умовам, включаючи розширення соціального 

забезпечення і поширення його на всіх» [71, c. 145].  

А одна з останніх Рекомендацій Міжнародної організації праці № 202 

«Про мінімальні рівні соціального захисту» від 30 травня 2012 року визначає, 

що «при встановленні й застосуванні мінімальних рівнів соціального захисту 

держави-члени повинні: а) об’єднати профілактичні, стимулюючі й активні 

заходи, соціальні виплати, пільги й соціальні послуги; b) сприяти продуктивній 

економічній активності й зайнятості у формальному секторі економіки за 

допомогою можливого проведення політичних заходів, які б включали 

державні закупівлі, державне кредитування, інспекцію праці, соціальну 

політику на ринку праці й податкові пільги, а також за рахунок сприяння 

освіті, професійно-технічному навчанню, розширенню виробничих навичок і 

кваліфікацій і можливостей у сфері працевлаштування; с) забезпечувати 

координацію з іншими напрямками політики, що сприяють зайнятості у 
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формальній економіці, одержанню доходів, освіті, грамотності, підвищенню 

професійних кваліфікацій і навичок та розширенню можливостей у сфері 

працевлаштування, які ведуть до скорочення нестабільної зайнятості, а також 

забезпечують безпеку на робочих місцях і стимулюють підприємництво й 

розвиток життєздатних підприємств в умовах гідної праці» [261]. 

Варто відзначити, що ідея про орієнтацію України на соціальну  

державу міститься у Конституційному договорі між Верховною Радою і 

Президентом України від 8 липня 1995 року «Про основні засади організації і 

функціонування державної влади і місцевого самоврядування на період до 

прийняття Конституції України». Тут, зокрема, підкреслюється, що Договір 

гарантує соціальну спрямованість ринкової економіки. Чітке текстуальне 

вираження ідея соціальної правової держави знайшла у ст. 1 Конституції 

України, яка визначає, що «Україна є суверенна і незалежна, демократична, 

соціальна, правова держава». 

Як зазначає О. Новікова, соціальна відповідальність держави повинна 

базуватись на визначенні та конкретизації обов’язків держави, її інститутів 

щодо прийняття та виконання законів, нормативних і правових документів, 

які спрямовані та забезпечують збереження, ефективне використання людських 

і природних ресурсів, додержання та реалізацію у повному обсязі державних 

соціальних гарантій і державних соціальних стандартів; створення умов та 

можливостей формування і накопичення людського та соціального капіталу 

тощо [5, c. 123]. Також, як вказує Є.М. Васін, соціально відповідальна держава 

не тільки регулює економічні відносини й контролює дотримання 

роботодавцями трудового законодавства, але й полегшує адаптацію економічно 

вразливих верств населення до трансформаційних викликів і криз ринкової 

економіки у вигляді надання їм матеріальної допомоги, навчання й 

перепідготовки, а також сприяє мінімізації негативних соціальних наслідків 

транзитивного періоду розвитку суспільства [44]. 

Отже, принцип відповідальності держави за формування та реалізацію 

політики сприяння зайнятості населення безпосередньо пов’язаний з соціальною 
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роллю сучасної держави. Соціально відповідальна держава коректує й доповнює 

адміністративними методами роботу ринкової системи. Так, соціальна 

відповідальність держави, реалізована через її перерозподільний механізм, 

повинна відповідати інтересам широких верств населення й бути спрямована 

на створення мотивацій до праці й зацікавленості в необхідних перетвореннях. 

Адже в умовах ринкової економіки вплив держави на рівень доходів громадян 

проявляється опосередковано, тому політика у сфері зайнятості повинна 

створювати умови для підвищення їх добробуту шляхом сприяння високій 

економічній активності населення.  

У цьому контексті серед закріплених принципів особливу увагу варто 

приділити принципу здійснення «активної соціально-економічної політики 

держави».  

Так, державна політика зайнятості може мати активну й пасивну 

форми. Пасивна політика зайнятості складається із системи заходів для осіб, 

які втратили роботу та бажають працевлаштуватися, щодо їх залучення у 

сферу зайнятості, а також заходів соціального захисту таких незайнятих осіб. 

Як зазначалось у доповіді Комітету Міжнародного бюро праці, типово 

пасивними формами є підшукування безробітними роботи, допомога та 

страхування із безробіття й достроковий вихід на пенсію, а типовими 

заходами активної політики є професійна підготовка з метою вступу на ринок 

праці, створення робочих місць у вигляді суспільних і общинних виробничих 

програм, програми із сприяння створенню підприємств і субсидування 

процесу найму робочої сили. Доцільність застосування активних форм 

сприяння зайнятості населення є відповіддю на критичні зауваження із 

приводу того, що політика, націлена лише на надання доходів, які заміщують 

відсутність заробітку, може приводити до того, що в людей зникають 

стимули працювати в тому випадку, якщо їм виплачуються тривала допомога 

із безробіття [2]. 

Водночас сутність здійснення активної політики сприяння зайнятості 

населення полягає у створенні державою системи заходів щодо попередження 
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незайнятості. Для проведення активної політики застосовуються заходи 

економічного, правового й організаційного забезпечення. Ключовим у 

комплексі таких заходів є правовий механізм, який окреслює правовий статус 

суб’єктів державної політики зайнятості. Окрім того, здійснення активної 

політики зайнятості має відбуватись із застосуванням організаційних та 

економічних заходів. Організаційні заходи покликані створити належну 

структуру органів, які мають реалізовувати активну державну політику у 

сфері зайнятості на основі існуючого правового механізму. Економічні заходи 

активної політики зайнятості включають механізм ефективного 

функціонування ринку праці, стимули для створення нових робочих місць, 

фінансову підтримку розвитку підприємницької діяльності, пом’якшення 

наслідків зовнішньої трудової міграції. 

Також варто зазначити, що реалізація активної політики зайнятості на 

етапі ринкової трансформації спрямована на забезпечення продуктивної 

зайнятості та попередження стрімкого зростання безробіття шляхом включення 

в дію ринкових механізмів, що сприяють встановленню динамічної рівноваги 

попиту та пропозиції робочої сили на ринку праці. Пріоритетного значення 

набувають заходи активної політики зайнятості – сприяння повній, продуктивній 

та вільно обраній зайнятості з метою стимулювання економічного зростання й 

розвитку, підвищення рівня життя, задоволення потреб у робочій силі та 

ліквідації безробіття. На мій погляд, активна політика зайнятості націлена, 

насамперед, на підвищення рівня конкурентоспроможності незайнятого 

населення, адаптованості його до структурних змін, скорочення періоду 

вимушеної незайнятості завдяки здійсненню професійної перепідготовки, 

сприянню розвитку самозайнятості та запобіганню маргіналізації, яка поширена 

в економічно розвинутих країнах. І хоча зміст та методи управління 

програмами цієї політики в різних країнах суттєво різняться, усі вони 

спрямовані на сприяння стабільній зайнятості, тобто на працевлаштування 

безробітних, підвищення мобільності робочої сили за рахунок запровадження 
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програм професійної підготовки та перепідготовки кадрів, мінімізацію 

наслідків тривалого перебування в стані незайнятості. 

Отже, формулювання державної політики сприяння зайнятості населення 

як «активної» є позитивним кроком до створення сприятливих умов ефективної 

зайнятості громадян України. На мій погляд, фактична реалізація інших 

проголошених принципів зайнятості населення (забезпечення рівних 

можливостей населення у реалізації конституційного права на працю; сприяння 

ефективному використанню трудового потенціалу та забезпечення соціального 

захисту населення від безробіття) залежатиме саме від оптимального та 

ефективного здійснення активної участі держави у сприянні зайнятості 

громадян України. 

Саме для втілення такої соціальної політики у подоланні безробіття 

законодавець вперше закріпив право на зайнятість у діючому Законі України 

«Про зайнятість населення» від 5 липня 2012 року № 5067-VI, де у ст. 3 не 

дається його формулювання, зате досить широко розкривається зміст цього 

права: «Кожен має право на вільно обрану зайнятість. Примушування до 

праці у будь-якій формі забороняється. Добровільна незайнятість особи не 

може бути підставою для притягнення її до відповідальності. Зайнятість 

населення забезпечується шляхом встановлення відносин, що регламентуються 

трудовими договорами (контрактами), провадження підприємницької та 

інших видів діяльності, не заборонених законом. Іноземці та особи без 

громадянства, які постійно проживають в Україні, яких визнано в Україні 

біженцями, яким надано притулок в Україні, яких визнано особами, що 

потребують додаткового захисту, яким надано тимчасовий захист, а також ті, 

що одержали дозвіл на імміграцію в Україну, мають право на зайнятість на 

підставах і в порядку, встановлених для громадян України. Іноземці та особи 

без громадянства, які прибули в Україну для працевлаштування на визначений 

строк, приймаються роботодавцями на роботу на підставі дозволу на 

застосування праці іноземців та осіб без громадянства, виданого в порядку, 

визначеному цим Законом, якщо інше не передбачено міжнародними 
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договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою 

України» [235]. 

Звертаючись до правової характеристики права на зайнятість, потрібно 

звернути увагу, що при дослідженні сутності категорії «зайнятість» у 

загальнотеоретичному вимірі вже було вказано на недоречне застосування 

категорії «праця» при формулюванні поняття «зайнятість», адже це передбачає 

існування динамічних характеристик, притаманних явищу праці. Виходячи з 

цього, було визначено, що термін «зайнятість» є показником економічної 

активності населення. У цьому контексті не можна погодитись з позицією 

Т.Г. Маркіної, яка вважає, що поняття «право на зайнятість» ширше, ніж 

поняття «право на працю», адже поняття «зайнятість» є більш містким, ніж 

поняття «праця», до того ж зайнятість, на відміну від праці, – це не тільки 

діяльність, але й відносини між людьми [159, c. 37]. Взагалі при розкритті 

змісту права на зайнятість не можна вдаватись до порівняння складових 

цього правового феномену з іншими явищами, оскільки при включенні у 

правовий обіг вони відображають юридичну, а не етимологічну сутність. 

До того ж, якщо визнавати, що явище права на зайнятість є ширшим за 

право на працю, то одразу породжується товарний характер праці на ринку 

праці, який є механізмом задоволення потреб економічно активного населення 

у повній, продуктивній та вільно обраній зайнятості, розподільником робочої 

сили серед роботодавців. Право ж на працю – це основоположна, невідчужувана, 

природжена життєво важлива можливість людини з перетворення природи і 

самої себе, яка розвиває її здатності та задовольняє потреби, яка визнається, 

гарантується і захищається державою, міжнародним співтовариством і 

закріплюється у загальновизнаних міжнародних актах, Основному Законі 

держави. 

Право на працю є природним правом людини, адже праця є постійною, 

природною умовою людського життя і представляє собою цілеспрямовану 

діяльність людини, під час якої вона за допомогою засобів виробництва 

впливає на природу і використовує її з метою створення споживчих 
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цінностей, необхідних для задоволення потреб. Безсумнівним є також факт 

того, що норми законодавства, в яких зафіксований зміст права на працю,  

втілюють як суспільну волю, так і волю окремого індивіда, а також являють 

собою визнання за особою права на застосування своєї здатності до праці. 

Тому не може викликати сумніву теза про природність та первинність 

права на працю перед правом на зайнятість, які співвідносяться як сутність та 

форма, як право і закон, де право на працю посідає центральне місце, а право 

на зайнятість у формі правового закону має надати природному праву на 

працю рушійної сили. Розуміння права на зайнятість саме як законодавчого 

права, яке є механізмом реалізації права на працю, дозволяє при його 

втіленні вимагати додержання природно-правових вимог права на працю та 

не може залежати від швидкоплинних умов господарювання. 

У цьому контексті ще менш переконливою є позиція щодо появи 

самостійної галузі права – права зайнятості – із подальшою заміною цією 

галуззю власне трудового права.  

Так, на думку П.Д. Пилипенка, місце і роль трудового права як 

самостійної галузі в системі права України повинні зазнати суттєвих змін. Ці 

зміни «можуть бути ефективними лише за умови об’єднання норм, які 

врегульовуватимуть трудові відносини усіх працюючих під егідою єдиного 

комплексного правового утворення – права зайнятості» [214, c. 206]. Треба 

відзначити, що така позиція щодо «права зайнятості» висловлена не вперше 

на пострадянському просторі. Так, російський дослідник Л.Ю. Бугров також 

підтримує ідею виділення права зайнятості і вважає, що повинні з’явитися 

Основи законодавства про зайнятість населення з таким змістом, щоб 

Трудовий кодекс РФ і відповідні частини кодифікованих нормативних актів 

інших галузей російського права стали джерелами, що як би випливають зі 

змісту зазначених Основ [37, c. 134]. 

Таким чином можна поставити запитання: чи можливо об’єктивно, 

теоретично або практично створити таку галузь права, яка б регулювала усі 

фактори виробництва, усі факти зайнятості людини? Треба пам’ятати, що 
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відносини, що виникають при дії факторів виробництва, за своєю сутністю 

різнорідні. Звісно, міжнародні нормативно-правові акти, особливо конвенції 

МОТ, сотні разів вживають термін «зайнятість», намагаючись впливати на 

рівень та умови зайнятості у різних країнах світу, в тому числі і в Україні. 

Але ж не можна не враховувати, що на виконання цього завдання спрямована 

державна політика у сфері зайнятості населення. Держава забезпечує реалізацію 

політики у сфері зайнятості шляхом проведення податкової, кредитно-

грошової, інвестиційної, бюджетної, соціальної, зовнішньоекономічної та 

інноваційної політики. Мета цієї політики – розширення сфери застосування 

праці, забезпечення повної, продуктивної, вільно обраної зайнятості, підвищення 

рівня кваліфікації та конкурентоспроможності робочої сили. Однак невже усі 

суспільні відносини, що при цьому виникають, можна втягнути в одну галузь – 

«право зайнятості»? Звісно ж, ні. Такі змішування будуть мати ряд негативних 

наслідків у сфері соціального захисту людини. 

Крім того, із факторів виробництва тільки праця сприяє створенню 

матеріальних і духовних цінностей шляхом використання фізичних і 

розумових зусиль людини. Зазвичай праця знаходить застосування у різних 

видах роботи: вона буває фізичною і розумовою та відрізняється за рівнем 

майстерності, продуктивності тощо. Як слушно зазначає В.О. Процевський, 

за великим рахунком конституційне право на працю за ст. 43 Конституції 

України обумовлює послідовність суспільних відносин, що виникають,  

які опосередковують реалізацію людиною своєї працездатності. Тому 

реальна послідовність відносин, що становлять предмет трудового права, є 

відображенням вольових зв’язків суб’єктів, які беруть участь у реалізації 

права на працю, у реалізації людиною своєї природної якості – 

працездатності [297]. 

І саме тому трудове право покликане регулювати відносини, що 

виникають при реалізації людиною своєї природної унікальної здатності до 

праці як на виробництві, так і в інших сферах народного господарства. 
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Правове регулювання цих відносин здійснюється від факту регламентації 

підстав їх виникнення і до їх припинення. Крім того, норми трудового права 

регламентують відносини, що виникають при укладенні колективного 

договору, при реалізації прав та обов’язків трудовим колективом, первинною 

виборною профспілковою організацією, які стосуються регулювання трудових 

відносин. Трудове право регулює також питання оплати праці, робочого часу 

і часу відпочинку, дисципліни праці, розгляду і вирішення трудових спорів, 

страйків тощо, і «право зайнятості» тут ні до чого. 

Проведений системний аналіз фактів використання терміна «зайнятість» 

у правових приписах норм міжнародного, європейського та національного 

права дає підстави для висновку, що основне призначення цієї категорії – 

визначати рівень зайнятого в державі працездатного населення для прийняття 

економічних та організаційних засад реалізації державної політики у сфері 

зайнятості і соціального захисту від безробіття. Ці економічні та організаційні 

засади реалізації державної політики у сфері зайнятості націлені на реалізацію 

громадянами свого права на працю та отримання заробітної плати (винагороди) 

як джерела існування. Тобто, варто знову повернутися до права на працю і 

гарантій його реалізації, і, звичайно, їх характеристики. Право на працю – це 

альфа і омега трудового права, а, власне, і кожного громадянина. Якщо комусь 

не сподобається таке визначення цього права, то хай запитає у того, кого 

звільнили з роботи не за власним бажанням. Тому право на працю в 

демократичній державі завжди буде найважливішим правом у системі прав 

громадянина [225, c. 532]. 

Саме тому мета державної політики у сфері зайнятості – створити 

умови для забезпечення повної та продуктивної вільно обраної зайнятості і 

соціального захисту в разі настання безробіття. Тому зайнятість населення 

забезпечується шляхом встановлення відносин, що регламентуються трудовими 

договорами (контрактами), провадженням підприємницької та інших видів 

діяльності, незаборонених законом, і регулюється Конституцією України, 

законами України «Про зайнятість населення», «Про загальнообов’язкове 
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державне соціальне страхування на випадок безробіття», Кодексом законів 

про працю України, Господарським та Цивільним кодексами України, іншими 

актами законодавства. 

На противагу позиції щодо створення нової галузі права зайнятості, 

хочу зазначити практично протилежне. Так, після реалізації права на працю 

правове регулювання відносин, що в результаті цього виникли, здійснюється 

нормами тієї галузі права, у сфері дії яких вони виникли, тобто не тільки 

нормами трудового права. Так ось, бажано було б, щоб усі відносини, що 

виникають при реалізації права на працю, регулювались нормами трудового 

права. Бо це, насамперед, відповідні пільги і гарантії для працівників. Але 

сучасна дійсність поки цього не дозволяє. 

Виникнення трудових відносин свідчить про виконання мети, яку 

ставила перед собою політика зайнятості населення. Тому комплекс правових, 

економічних та організаційних заходів, що спрямовуються державою на 

забезпечення реалізації права на працю, спонукає особу саме до трудової 

зайнятості. Як вдало зазначає О.І. Процевський, міжнародні, європейські та 

національні норми трудового права, особливо після прийняття Закону України 

«Про зайнятість населення України», не містять теоретичних і практичних 

критеріїв для обґрунтування пропозиції щодо «формування найближчим часом 

замість трудового права нового комплексного правового утворення – права 

зайнятості». Мова має йти про ефективність державної політики у сфері 

зайнятості, про створення робочих місць для громадян, бажаючих працювати, 

про стимулювання роботодавців у створенні нових робочих місць, про 

соціальний захист безробітних. Усі ці питання вписуються у норми трудового 

права, права соціального забезпечення, а також Цивільного та Господарського 

кодексів України. Щодо цінності права на працю та принципів правового 

регулювання соціально-трудових відносин, то проблеми, що виникають при 

їх реалізації, мають розглядатися в межах галузі трудового права з урахуванням 

їх сутності і значення [301, c. 127]. Також варто погодитися із критиками так 

званого «права зайнятості», які вказують, що зараз ще рано говорити про 
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виділення правових норм, що регулюють відносини зайнятості в самостійну 

галузь права, зокрема, через їхню розрізненість [62, c. 30]. Більш 

справедливою видається позиція О.Є. Орлової, яка вважає, що правові норми, 

які регулюють відносини у сфері забезпечення та сприяння зайнятості, 

становлять комплексний міжгалузевий інститут [200, c. 92]. Однак основна 

частина суспільних відносин у сфері зайнятості повинна регулюватися саме 

трудовим правом, оскільки, як відзначають дослідники, здебільшого 

відносини сприяння та забезпечення зайнятості мають як наступний етап 

свого розвитку саме укладення трудового договору. Крім того, частина 

відносин із збереження та підтримки досягнутого рівня зайнятості, що є 

невід’ємною частиною відносин у сфері зайнятості, виникають у рамках 

конкретної організації між роботодавцями та представницькими органами 

працівників (профспілками) і належать до пов’язаних із трудовими 

відносинами.  

Отже, у цьому випадку такі відносини повинні включатися у сферу дії 

трудового права. Крім того, система галузі права будується, а масив правових 

норм, що регулюють ті або інші суспільні відносини, формується відповідно 

до принципів правового регулювання. Саме принципи, поряд із предметом і 

методом, служать системоутворюючими елементами самостійної галузі права. 

Принцип захисту від безробіття та сприяння у працевлаштуванні належить 

до принципів трудового права та закріплений на законодавчому рівні. При 

цьому необхідно враховувати, що правовідносини у сфері сприяння та 

забезпечення зайнятості населення не можна розглядати тільки як допоміжні, 

пов’язані із трудовими. Вони мають самостійне значення незалежно від того, 

чи будуть надалі встановлені трудові правовідносини. 

Таким чином, право на зайнятість – це суб’єктивне право, закріплюване 

з метою втілення у дійсність права на працю, додержуючись його основних 

принципів. Зрозуміло, суб’єктивне право громадянина на зайнятість, як таке, 

що закріплене у законодавстві, потрібно відрізняти від суб’єктивних прав, які 

виступають правами в конкретних правовідносинах, наприклад, із забезпечення 
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зайнятості. Так, якщо суб’єктивному праву в першому значенні протистоїть 

не завжди чітко визначена кількість відповідних органів, у компетенцію яких 

входить забезпечення відповідних можливостей з цього права громадян, то 

володіння правом у конкретних правовідносинах завжди пов’язане з певним 

суб’єктивним складом зобов’язаних осіб. Суб’єктивне право на зайнятість не 

припиняється і не відчужується – воно існує постійно, незалежно від участі в 

конкретних правовідносинах, а права у конкретних правовідносинах, як 

правило, можуть змінюватися, припинятися та виникати знову. Тобто право 

на зайнятість виступає, по-перше, як суб’єктивне право кожного громадянина, 

який належить до категорії економічно активного населення, на державне 

сприяння в одержанні роботи або необхідної профпідготовки для цього, якому 

відповідає обов’язок держави в особі його компетентних органів здійснити 

таке сприяння, і, по-друге, як правочин реалізувати свої можливості на 

одержання роботи та державного сприяння в різних організаційно-правових 

формах та вимагати від відповідних органів і посадових осіб належного 

виконання цього обов’язку. У цьому розумінні наведені вище згідно зі ст. 3 

Закону України «Про зайнятість населення» змістовні складові права на 

зайнятість, які закріплюють, що кожен має право на вільно обрану зайнятість, 

примушування до праці у будь-якій формі забороняється, добровільна 

незайнятість особи не може бути підставою для притягнення її до 

відповідальності, а зайнятість населення забезпечується шляхом встановлення 

відносин, що регламентуються трудовими договорами (контрактами), 

провадження підприємницької та інших видів діяльності, не заборонених 

законом, не відповідають його сутнісному наповненню та притаманні праву 

на працю, а тому потребують виключення зі ст. 3 цього Закону. 

 

1.3. Зміст права на зайнятість 

 

Право на зайнятість виступає частиною системи, яке інтегрує права і 

свободи у сфері праці. У фундаменті такої системи знаходиться право на 
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соціальний захист від безробіття. Право на соціальний захист від безробіття 

виступає одним основних прав людини. Означене право забезпечується  

відповідними заходами, реалізація яких має створити рівень життя не нижче 

від прожиткового мінімуму.  

В умовах перманентних ринкових перетворень економіки держави, які 

супроводжуються соціально-економічними кризами, визначального 

характеру набуває питання удосконалення правового регулювання відносин, 

які пов’язані із соціальним захистом безробітних, юридичні заходи якого 

повинні відповідати ринковим економічним та соціальним реаліям. У даному 

сенсі безсумнівним є твердження, що зростання рівню безробіття в Україні 

має сталу тенденцію, що потребує побудови належного організаційно-

правового механізму.  

У цьому контексті право на зайнятість є абсолютним суб’єктивним 

правом, яке має забезпечити громадян вільно розпорядженнями своїми 

здатностями до праці, що охоплює право на державне сприяння зайнятості та 

право на забезпечення зайнятості з метою соціального захисту від безробіття. 

Відповідно до змісту права на зайнятість входить два права: право на 

сприяння зайнятості та право на забезпечення зайнятості.  

Означеними складовими оперує чинний Закон України «Про зайнятість 

населення», щоправда, не визначаючи їх змісту та використовуючи в 

однакових контекстах то категорію забезпечення, то сприяння. Наприклад, у 

ст. 15 метою державної політики у сфері зайнятості визнається «забезпечення 

рівних можливостей особам у реалізації їх права на працю та сприяння 

підвищенню професійного рівня працездатного населення відповідно до 

суспільних потреб». У ст. 24 серед заходів щодо сприяння зайнятості населення 

визнається «забезпечення відповідності рівня професійної кваліфікації 

працездатних осіб потребам ринку праці».  

У Законі України «Про професійний розвиток працівників» від 12 січня 

2012 року за № 4312-VI метою державної політики у сфері професійного 

розвитку працівників є підвищення їх конкурентоспроможності відповідно 
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до суспільних потреб шляхом сприяння роботодавцю в ефективному 

використанні праці та забезпеченні досягнення належного професійного 

рівня працівниками [278].  

Програма сприяння зайнятості населення та стимулювання створення 

нових робочих місць на період до 2017 року, затверджена Постановою 

Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2012 року за № 1008, оперуючи у 

власній назві терміном «сприяння» у положеннях Плану заходів щодо сприяння 

зайнятості населення та стимулювання створення нових робочих місць 

використовує, окрім вказаної вище категорії «забезпечення», «удосконалення», 

«стимулювання», «розроблення», «затвердження» тощо. 

Необхідно наголосити також, що ані чинний КЗпП, ані проект 

Трудового кодексу України не передбачають серед заходів реалізації права 

на зайнятість «сприяння», говорячи виключно про «забезпечення права 

громадян на працю» (ст. 5-1 КЗпП) [114] та «забезпечення повної і продуктивної 

зайнятості працівників та їх захисту від безробіття» (п. 5 ч. 1 ст. 3 проекту 

Трудового кодексу України) [290]. 

У цьому контексті чітка невизначеність законодавця у заходах (коли 

варто сприяти, а коли необхідно забезпечувати), які він впроваджує у 

нормативно-правові акти, може створити проблеми у процесі реалізації права 

на зайнятість. Тут виникає потреба у визначенні сутності категорій «сприяти» 

та «забезпечувати» й внесенні відповідно до цього конкретики і рівноваги в 

існуючий механізм реалізації права на зайнятість. 

Якщо звернутись до словникових джерел, то дієслово «забезпечити» 

визначається таким чином: 1) надати кому-небудь достатні матеріальні засоби 

для життя; 2) постачати що-небудь у потрібних розмірах; 3) гарантувати, 

зробити що-небудь вірним, безсумнівним; 4) захистити, оберегти від чогось 

[335, c. 600]. У свою чергу, «сприяння» тлумачиться як: 1) допомога, підтримка 

в якій-небудь справі, в якій-небудь діяльності; 2) взяти діяльну участь у 

справах кого-небудь з метою полегшити, допомогти, підтримати в якій-

небудь діяльності [333, c. 17]. З наведених трактувань не важко помітити, що 
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термін «забезпечення» здається більш суворим і зобов’язуючим, юридично 

значимим, ніж термін «сприяння». Останній за змістом носить як би 

допоміжний характер. 

Щодо тлумачення категорії «забезпечення зайнятості», то Л.А. Андрєєва 

та О.М. Медвєдєв розглядають її як сукупність економічних, соціальних, 

організаційно-правових й інших заходів, що сприяють досягненню задоволення 

потреби працездатного населення у сфері суспільної й особистої праці, у 

формах, які не суперечать законодавству, спрямованої на одержання заробітку 

або іншої винагороди [8]. Поняття ж «сприяння зайнятості» міститься у 

Законі Республіки Таджикистан «Про сприяння зайнятості населення», де у 

ст. 1 визначається як «заходи, покликані сприяти поновленню зайнятості 

безробітних громадян і розширенню їх можливостей з працевлаштування. 

Серед таких заходів: надання допомоги в пошуку роботи, професійна 

підготовка та перепідготовка безробітного населення, сприяння індивідуальній 

трудовій діяльності, підтримка діяльності підприємств малого та середнього 

підприємництва, інші види заходів щодо сприяння зайнятості населення» 

[196]. Тобто етимологічно «забезпечення» у сфері зайнятості являє собою 

надання громадянам необхідної кількості роботи, гарантій з отримання цієї 

роботи та її збереження, а «сприяння» є, насамперед, створення державою 

умов для отримання роботи, професійного розвитку та підвищення 

конкурентоспроможності на ринку праці. Тому, коли у Законі України «Про 

зайнятість населення» йдеться про сприяння зайнятості населення, у тому 

числі в сільській місцевості та на депресивних територіях чи сприяння 

зайнятості молоді першим робочим місцем, мається на увазі, що держава не 

бере на себе обов’язок створити нові робочі місця в сільській місцевості чи 

надати молоді необхідну роботу, а лише створює стимули, умови для 

економічної активності певних категорій населення.  

Так, відповідно до ст. 14 Закону України «Про зайнятість населення» 

до категорій громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні зайнятості, 

належать: 1) один з батьків або особа, яка їх замінює і: має на утриманні 
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дітей віком до шести років; виховує без одного з подружжя дитину віком до 

14 років або дитину-інваліда; утримує без одного з подружжя інваліда з 

дитинства (незалежно від віку) та/або інваліда I групи (незалежно від 

причини інвалідності); 2) діти-сироти та діти, позбавлені батьківського 

піклування; 3) особи, звільнені після відбуття покарання або примусового 

лікування; 4) молодь, яка закінчила або припинила навчання у загальноосвітніх, 

професійно-технічних і вищих навчальних закладах, звільнилася із строкової 

військової або альтернативної (невійськової) служби (протягом шести 

місяців після закінчення або припинення навчання чи служби) і яка вперше 

приймається на роботу; 5) особи, яким до настання права на пенсію за віком 

відповідно до статті 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне 

пенсійне страхування» залишилося 10 і менше років; 6) інваліди, які  

не досягли пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України  

«Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»; 7) особи, яким 

виповнилося 15 років та які за згодою одного з батьків або особи, яка  

їх замінює, можуть, як виняток, прийматися на роботу.  

«Гарантії у сприянні» для цих категорій громадян України можуть бути 

виражені, наприклад, у запровадженні стимулів для стажування на 

підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності, 

виду діяльності та господарювання, фізичних осіб, які застосовують найману 

працю, молоді, яка навчається; стимулюванні діяльності роботодавців, 

спрямованої на створення нових робочих місць та працевлаштування 

безробітних; створенні умов для самозайнятості населення та підтримка 

підприємницької ініціативи, створення умов для активного пошуку роботи 

безробітними, сприянні зайнятості інвалідів (п. 2, 3 ч. 1 та 2, 3, 4, 5 ч. 2 ст. 24 

Закону України «Про зайнятість населення»). У свою чергу, забезпечення 

зайнятості населення відповідно до положень Закону України «Про зайнятість 

населення» має здійснюватись щодо відповідності рівня професійної 

кваліфікації працездатних осіб потребам ринку праці та забезпечення участі 

безробітних у громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру 
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(п. 1 ч. 1 та 6 ч. 2 ст. 24 Закону України «Про зайнятість населення»). 

Виходячи з цього, не дивно, що більшість заходів Програми сприяння 

зайнятості населення та стимулювання створення нових робочих місць на 

період до 2017 року носять характер створення умов та стимулів для 

зайнятості населення.  

У цьому контексті російський науковець Л.С. Мамут досить 

аргументовано наполягає, що обов’язок держави, пов’язаний з проведенням 

соціальної політики, поєднується з однією неодмінною умовою: працездатна 

людина сама повинна забезпечити своє існування. А функція державної 

соціальної допомоги є лише вторинною та додатковою до основного обов’язку 

самого індивіда. Відповідальність держави за невиконання свого обов’язку 

настає лише остільки, оскільки потреби цієї людини їй самій ніяк не вдасться 

задовольнити належним чином [157, c. 11]. М.С. Сагандиков зазначає, що у 

сучасному суспільстві принцип соціального захисту від безробіття насамперед 

означає право громадянина на сприяння з боку держави у пошуку роботи без 

надання гарантій працевлаштування і за наявності низки умов: громадянин 

повинен дійсно мати потребу в державному захисті від безробіття та активно 

сприяти пошуку роботи, самостійно шукати роботу. Очевидно таке – держава 

повинна допомагати тим, хто потребує допомоги і заслужив її [318, c. 91]. 

У контексті наведеної вище точки зору досить цікаво розглянути зміст 

не ратифікованої Україною Конвенції Міжнародної організації праці № 168 

«Про сприяння зайнятості та захист від безробіття», яка закріплює, що 

«кожний член Організації прагне ввести, зважаючи на соціальне законодавство 

й практику, спеціальні програми, що сприяють створенню робочих місць та 

допомозі в питаннях зайнятості, а також сприяють здобуттю продуктивної і 

вільно обраної зайнятості для певних категорій осіб, які перебувають у 

несприятливому становищі і які стикаються або можуть стикатися з труднощами 

в пошуках стабільної зайнятості, таких як жінки, молоді працівники, 

інваліди, працівники літнього віку, особи, що є безробітними тривалий час, 
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працівники-мігранти, котрі живуть у країні на законних підставах, і працівники, 

котрих торкнулися структурні зміни» (ст. 8) [285].  

Конкретизуються ці положення у Рекомендації Міжнародної організації 

праці № 176 «Щодо сприяння зайнятості та захисту від безробіття», де 

зазначається, що «сприяння повній, продуктивній і вільно обраній зайнятості 

всіма відповідними засобами, серед яких соціальне забезпечення, повинно 

бути пріоритетним завданням національної політики. Такі засоби повинні 

містити, серед іншого, службу зайнятості, професійну підготовку та професійну 

орієнтацію» [286]. У цьому контексті, на переконання Н. Варламової, на 

сьогодні в багатьох зарубіжних країнах спостерігається тенденція перенесення 

законодавцем акценту соціальної діяльності держави від допомоги 

нужденним на формування системи умов для можливого найбільш повного 

використання трудового, інтелектуального, підприємницького потенціалу 

працездатних громадян і стимулювання особистої відповідальності за 

самозабезпечення. Сьогодні мудрість законодавця полягає не в роздаванні 

обіцянок щодо гарантування всім і кожному «безхмарного» існування. Як 

підкреслює Н. Варламова, завдання держави створити такі юридико-

нормативні та організаційні механізми які насправді дозволять все більшій 

кількості людей включитися у відносини формальної рівності і досягти 

успіху в них [40, c. 145]. Ю.М. Тодика вказував, що в економічних, 

соціальних і культурних правах розкривається покликання соціальної, 

правової держави. Вона не може і не повинна роздавати всім громадянам 

матеріальні й духовні блага, але повинна забезпечити право на гідне життя, 

достатній життєвий рівень [120, c. 99]. 

Отже, на сучасному етапі головним завданням держави є створення 

всіх необхідних умов для найбільш повного використання громадянами своїх 

здатностей до праці як в особистих інтересах, так і на благо всього суспільства. 

Створивши сприятливі умови для реалізації права на зайнятість, для отримання 

гідної заробітної плати, держава не повинна буде примушувати громадян 

самостійно піклуватися про своє матеріальне благополуччя – вони самі 
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будуть до цього прагнути. Означене за своєю суттю відображає шлях до 

становлення так званої «держави загального добробуту». 

У найбільш широкому смислі поняття «держава загального добробуту» 

може розглядатися з позиції справедливого розподілу й забезпечення добробуту 

кожного члена суспільства [59]. А.П. Чернега вказує, що держава загального 

добробуту має єдину мету – забезпечення добробуту суспільства і передбачає 

захист як незаможних верств населення, так і підтримання та зростання рівня 

добробуту середніх верств [376].  А.А. Маслєнніков зазначає, що зміна 

поглядів на роль соціальної держави полягає в тому, що на противагу 

патерналістським функціям держави на перший план висуваються нові 

завдання – навчання, професійна підготовка й орієнтація населення на участь у 

продуктивній праці, що, з одного боку, ідеально вписується в неоліберальні 

концепції самодопомоги й підвищення конкурентоспроможності всього 

суспільства, а з іншого – має досить людиноцентричний вигляд, тому що 

відповідає завданням розвитку людського потенціалу [164, c. 62]. 

У науковій правовій літературі виділяють такі ознаки держави 

добробуту: 1) соціальні послуги надаються державою, приватним бізнесом, 

неурядовими громадськими організаціями; 2) політика сконцентрована на 

пошуках балансу між соціальними й громадянськими правами; 3) властиві 

елементи перерозподілу й соціального страхування. Також виділяють такі 

ознаки держави добробуту: а) відмова від держави «нічного сторожа»; 

б) підтримка державою політики інтервенціоналізму, але такого, який 

не порушує принципів політичного лібералізму; в) негативне ставлення до 

держави соціалістичної; г) визнання надкласової сутності держави; 

д) визначення соціальної справедливості основою діяльності [112, c. 140]. 

Однак розглянуті питання «держави загального добробуту» стосуються 

більшою мірою розвинутих європейських та Північно-Американських кран, 

ніж України. Звісно, в Україні більше загроз для людини та самого суспільства, 

ніж добробуту. Тому, безперечно, акценти, розставлені Законом України «Про 

зайнятість населення» щодо надання переваги засобам сприяння зайнятості,  
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є правильними, однак вони не враховують сучасного соціально-економічного 

стану української держави та є дещо поспішними. Завдання зі створення 

умов конкурентного та освітнього середовища на ринку праці для молоді без 

досвіду роботи, інвалідів, одиноких батьків, осіб, звільнених після відбуття 

покарання або примусового лікування, та інших категорій найменш захищених 

громадян не можуть бути досягнуті у стані постійної економічної та політичної 

нестабільності, в якому перебуває Україна. Чи можна морально перетворювати 

і так понівечену долею людину ще й на об’єкт «гнучких» експериментів, до 

яких ані ринок праці, ані самі ці особи можуть бути не готові?  

Але не можна й відмовлятись від впровадження конкурентних механізмів 

у механізми зайнятості населення, але їх потрібно використовувати як 

самостійний інструмент, який у поєднанні із забезпеченням дасть змогу 

надати роботу тим, які за рівних умов її не отримують, а отже, не зможуть 

реалізувати свою здатність до праці. Також не треба забувати озвучене в ст. 3 

Конституції України фундаментальне для держави правило: «Людина, її 

життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в 

Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії 

визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає 

перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод 

людини є головним обов’язком держави». В цьому ключі у законодавстві має 

реалізовуватись право на зайнятість як позитивне відображення права на 

працю як права природного та об’єктивного. Тому, якщо право на сприяння 

зайнятості мають всі громадяни, то право на забезпечення зайнятості лише 

деякі категорії громадян, які відчувають труднощі в пошуку роботи, які 

перелічені в ст. 14 Закону України «Про зайнятість населення». Крім того, 

основна відмінність права на сприяння зайнятості та права на забезпечення 

зайнятості полягає в тому, що для реалізації останнього законодавством 

передбачаються додаткові гарантії – проведення спеціальних заходів, що 

забезпечують зайнятість. Тут варто зупинитись ще на одному питанні. 

Стаття 14 Закону України «Про зайнятість населення» носить назву 

«Категорії громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні зайнятості». На 
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мій погляд, у цьому випадку присутня термінологічна неточність. Адже 

відповідно до словника української мови слово «додатковий» означає те, що 

є додатком до чого-небудь [332, c. 343].  

У свою чергу, ст. 14 Закону України «Про зайнятість населення» містить 

особливі гарантії для певних, окреслених законодавцем, категорій громадян. 

Інші особи, які не входять до означених категорій, цих гарантій не мають. 

Тобто ці гарантії ні до чого не додаються, а існують самостійно задля 

забезпечення зайнятості неконкурентоспроможних громадян на ринку праці. 

Звідси, правильніше у цьому випадку використовувати слово «спеціальні», 

яке тлумачиться як те, що має особливе призначення [335, c. 501].  

Варто відзначити, що й у нормативно-правових актах країн СНД, 

присвячених зайнятості, класифікація гарантій права на зайнятість переважно 

здійснюється залежно від їх поділу на загальні та спеціальні. Загальні гарантії 

фіксують права у сфері зайнятості для всіх громадян. Спеціальні ж гарантії 

передбачають закріплення прав для цільових, найменш конкурентоспроможних 

категорій осіб на ринку праці. Відповідно до зазначеного вище, ст. 14 чинного 

Закону України «Про зайнятість населення» має носити назву «Категорії 

громадян, які мають спеціальні гарантії у сприянні та забезпеченні зайнятості». 

Необхідно відзначити, що до спеціальних гарантій у сприянні та 

забезпеченні зайнятості відносяться й гарантії, надані вимушеним пересе-

ленцям відповідно до Закону України від 20 жовтня 2014 року № 1706-VII 

«Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб». Згідно зі 

ст. 7 цього Закону передбачено, що «зареєстрована (взята на облік) внутрішньо 

переміщена особа, яка звільнилася з роботи (припинила інший вид зайнятості), 

за відсутності документів, що підтверджують факт звільнення (припинення 

зайнятості), періоди трудової діяльності та страхового стажу, реєструється як 

безробітна та отримує допомогу по безробіттю, соціальні та інші послуги за 

загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням на випадок 

безробіття відповідно до чинного законодавства. Зареєстрована (взята на 

облік) внутрішньо переміщена особа, яка не має документів, необхідних для 
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надання статусу безробітного, отримує статус безробітного без вимог, що 

застосовуються за звичайної процедури. До отримання документів та 

відомостей про періоди трудової діяльності, заробітну плату (дохід), страховий 

стаж допомога по безробіттю цим особам призначається у мінімальному 

розмірі, встановленому законодавством України на випадок безробіття». До 

того ж Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику 

у сфері зайнятості населення та трудової міграції, забезпечує інформування 

внутрішньо переміщених осіб про можливості працевлаштування у відповідних 

населених пунктах, а також сприяє у працевлаштуванні внутрішньо переміщених 

осіб, які отримали статус безробітного, організовує підготовку, перепідготовку  

і підвищення кваліфікації таких осіб (п. 3 ст. 11 Закону України від  

20 жовтня 2014 року № 1706-VII «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо 

переміщених осіб») [232]. Тобто, державою були створені спеціальні гарантії 

для категорії осіб, що мають правовий статус внутрішньо переміщеної особи 

(вимушеного переселенця), які мають як пасивний (забезпечувальний), так і 

активний (сприяючий) характер. 

Таким чином, право на зайнятість має на меті втілити принцип 

соціального захисту від безробіття, під яким потрібно розуміти систему 

організаційно-правових та економічно активних і пасивних заходів держави 

щодо забезпечення та сприяння реалізації соціально-економічних прав 

громадян з метою попередження та усунення наслідків безробіття. 

Насамкінець, можна сформулювати таке поняття права на зайнятість та 

його зміст, що варто викласти у ст. 3 Закону України «Про зайнятість 

населення»:  

«Стаття 3. Право на зайнятість 

1. Право на зайнятість – це право економічно активного населення на 

сприяння та забезпечення повної, вільно обраної та ефективної зайнятості. 

2. Сприянням зайнятості населення є заходи, спрямовані на підвищення 

конкурентоспроможності громадян на ринку праці. 
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3. Забезпеченням зайнятості населення є заходи, спрямовані на пошук 

та отримання підходящої роботи або необхідної допомоги у сфері зайнятості 

населення». 

 

ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО РОЗДІЛУ 

 

1. Висвітлено, що зайнятість як соціально-економічна категорія 

синтезує сукупність відносин щодо участі людей в суспільному виробництві і 

пов’язана із забезпеченням масштабів, умов і форм включення людей у 

суспільно корисну працю, з процесами формування, розподілу й використання 

трудових ресурсів для задоволення матеріальних потреб людей та створення 

національного доходу держави. Зазначено, що підходи дослідників у юридичній 

науці, які розглядають явище зайнятості, визначаючи його правову сутність, 

мають враховувати сучасні економічні аспекти цього феномену. Адже 

зайнятість як така значною мірою визначається й можливостями людини 

працювати. Кожна особистість, включаючись у суспільне виробництво, 

вибирає сферу своєї зайнятості не тільки відповідно до суспільних потреб, 

але й з урахуванням своїх фізичних можливостей і духовних потреб, які 

далеко не в останню чергу обумовлені статтю та віком людини. 

2. Доведено, що із правової точки зору зайнятість населення являє 

собою складне комплексне явище, яке проявляється у суспільних відносинах, 

пов’язаних з реалізацією економічно активним населенням права на 

зайнятість, володіє ознаками продуктивності, ефективності (раціональності), 

вільності обрання та гідності, розкривається у різноманітних видах діяльності 

людини. 

3. Визначено, що зайнятість населення як правова категорія характе-

ризується, насамперед, якісними показниками, до яких належить повна, 

ефективна, продуктивна, вільно обрана та гідна зайнятість. Особливим чином 

на сучасному етапі розвитку юридичної науки розглядається гідна зайнятість, 
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яка у міжнародній теорії та практиці тлумачиться як категорія «гідна праця». 

Концепція гідної праці включає п’ять ключових характеристик: продуктивність, 

безпека, повага прав трудящих і соціальний захист, відповідний дохід 

зайнятого населення, можливість впливати на ухвалення рішень щодо умов 

праці, трудових відносин тощо шляхом соціального партнерства. Отже, гідна 

праця – це праця, що з повагою сприймається суспільством, задовольняє 

індивіда за своїми моральними, матеріальними, якісними, кількісними і 

змістовними характеристиками, не завдає шкоди здоров’ю і сприяє розвитку 

здібностей людини. Наголошено, що концепція гідної праці має бути 

інтегрована у загальнодержавну політику зайнятості в Україні. Адже дефіцит 

гідної праці породжує протиріччя між працею, доступною для забезпечення 

життєдіяльності, і працею, яка могла би приносити моральне та духовне 

задоволення людині. У свою чергу, гідна праця повинна приносити достатній 

заробіток. Відсутність або наявність можливостей гідної праці багато в чому 

визначає існуючу у світі ситуацію, для якої характерні величезні диспропорції в 

розподілі доходів. Концепція гідної праці, окрім налаштування на повну та 

ефективну зайнятість і справедливу заробітну плату, передбачає у найближчій 

перспективі розвиток творчої складової праці серед зайнятого населення. 

4. Аргументовано, що важливим показником, який характеризує 

зайнятість населення, є показник трудової економічної активності населення. 

Значення цього показника визначається, насамперед, у тому, що він дозволяє 

під час аналізу та прогнозу виділити причини зміни чисельності зайнятого 

населення тільки за рахунок його трудової (економічної) активності. 

Наголошено, що виділення показника трудової активності дає можливість 

виділити лише ті фактори, які безпосередньо його обумовлюють, і, отже, 

дозволяє поглибити аналіз процесів формування й прогнозування зайнятості 

населення. Таким чином можна стверджувати, що трудова активність 

населення виступає не тільки й не стільки як кількісний показник зайнятості, 

а скоріше як його найважливіша якісна характеристика, на підставі якої може 
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здійснюватись розподіл населення на зайняте та безробітних. Визначено, що 

головною ідеєю правового поняття «зайнятість» є те, що воно у сукупності зі 

змістом положень щодо категорій зайнятого населення дозволяє встановити, 

коли особу не можна визнати безробітною і призначити їй відповідну 

допомогу. Звідси економічно активне населення поділяється на дві основні 

категорії – зайняті економічною діяльністю, яка приносить дохід, та безробітні. 

Отже, термін «економічно активне населення» є показником включеності 

громадян у суспільні відносини зайнятості.  

5. Вказано, що у сучасній державі обов’язок захищати людину у 

випадку безробіття є основним напрямком соціальної політики. Тому  

серед переважно ринкових засад державної політики у сфері зайнятості 

(пріоритетності забезпечення повної, продуктивної та вільно обраної зайнятості 

в процесі реалізації активної соціально-економічної політики держави; 

забезпечення рівних можливостей населення у реалізації конституційного 

права на працю; сприяння ефективному використанню трудового потенціалу 

та забезпечення соціального захисту населення від безробіття) законодавець 

формулює принцип «відповідальності держави за формування та реалізацію 

політики у сфері зайнятості населення». Принцип відповідальності держави 

за формування та реалізацію політики сприяння зайнятості населення 

безпосередньо пов’язаний з соціальною роллю сучасної держави. Соціально 

відповідальна держава коректує та доповнює адміністративними методами 

роботу ринкової системи. Наголошено, що соціальна відповідальність держави, 

яка реалізується через її перерозподільний механізм, повинна відповідати 

інтересам широких верств населення й бути спрямованою на створення 

мотивацій до праці й зацікавленості у необхідних перетвореннях. Адже в 

умовах ринкової економіки вплив держави на рівень доходів громадян 

проявляється опосередковано, тому політика у сфері зайнятості повинна 

створювати умови для підвищення їх добробуту через сприяння високій 

економічній активності населення.  
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6. Обґрунтовано доцільність закріплення серед принципів державної 

політики зайнятості населення принципу «активної соціально-економічної 

політики держави». Сутність здійснення активної політики сприяння зайнятості 

населення проявляється у формуванні державою комплексу заходів відносно 

попередження зростання рівня безробіття. Ключовим у комплексі таких 

заходів є правовий механізм, який окреслює правовий статус суб’єктів 

державної політики зайнятості. Окрім того, здійснення активної політики 

зайнятості має відбуватись із застосуванням організаційних та економічних 

заходів. Організаційні заходи покликані створити належну структуру органів, 

які мають реалізовувати активну державну політику у сфері зайнятості на 

основі існуючого правового механізму. Економічні заходи активної політики 

зайнятості включають механізм ефективного функціонування ринку праці, 

стимули для створення нових робочих місць, фінансову підтримку розвитку 

підприємницької діяльності, пом’якшення наслідків зовнішньої трудової 

міграції. 

7. Констатовано, що право на зайнятість є віддзеркаленням відповідальної 

та активної соціальної політики держави. Право на зайнятість – це суб’єктивне 

право, закріплюване з метою втілення у дійсність права на працю, додержуючись 

його основних принципів. Зрозуміло, суб’єктивне право громадянина на 

зайнятість як таке, що закріплене у законодавстві, потрібно відрізняти від 

суб’єктивних прав, які виступають правами в конкретних правовідносинах, 

наприклад, із забезпечення зайнятості. Так, якщо суб’єктивному праву в 

першому значенні протистоїть не завжди чітко визначена кількість відповідних 

органів, у компетенцію яких входить забезпечення відповідних можливостей 

громадян з цього права, то володіння правом у конкретних правовідносинах 

завжди пов’язане з певним суб’єктивним складом зобов’язаних осіб. 

Суб’єктивне право на зайнятість не припиняється і не відчужується – воно 

існує постійно, незалежно від участі в конкретних правовідносинах, а права у 

конкретних правовідносинах, як правило, можуть змінюватися, припинятися та 
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виникати знову. Доведено, що право на зайнятість виступає, по-перше, як 

суб’єктивне право кожного громадянина, який входить до категорії економічно 

активного населення, на державне сприяння в одержанні роботи або 

необхідної профпідготовки для цього, якому відповідає обов’язок держави в 

особі її компетентних органів здійснити таке сприяння, і, по-друге, як 

правочин реалізувати свої можливості на одержання роботи та державного 

сприяння в різних організаційно-правових формах та вимагати від відповідних 

органів і посадових осіб належного виконання цього обов’язку. 

8. Доведено, що право на зайнятість має на меті втілити комплексне 

право на соціальний захист від безробіття. Відповідно зміст права на зайнятість 

як суб’єктивного права складається з двох елементів: забезпечення зайнятості 

та сприяння зайнятості. Забезпечення у сфері зайнятості являє собою надання 

громадянам необхідної кількості роботи, гарантій з отримання цієї роботи та її 

збереження, а сприяння є, насамперед, створенням державою умов для 

отримання роботи, професійного розвитку та підвищення конкуренто-

спроможності на ринку праці. Акцентовано, що коли у Законі України «Про 

зайнятість населення» йдеться про сприяння зайнятості населення, у тому 

числі в сільській місцевості та на депресивних територіях чи сприяння 

зайнятості молоді першим робочим місцем, мається на увазі, що держава не 

бере на себе обов’язок створити нові робочі місця в сільській місцевості чи 

надати молоді необхідну роботу, а лише створює стимули, умови для 

економічної активності певних категорій населення. 

9. Висвітлено, що право на зайнятість, як і право на працю, є 

відображенням принципу свободи праці, який включає заборону примусової 

праці. Небажання працездатної особи працювати не є підставою для 

притягнення її до юридичної відповідальності. Однак політична та соціальна 

криза, яка нещодавно спіткала Україну, поставила незручне питання про 

запровадження «трудової повинності» для забезпечення обороноздатності 

держави. Як слідує із поняття «трудова повинність», яке викладене у 
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Постанові Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011року № 753 «Про 

затвердження Порядку залучення працездатних осіб до суспільно корисних 

робіт в умовах воєнного стану», до виконання оборонних робіт особи можуть 

бути в обов’язковому порядку залучені у воєнний час (у змісті поняття 

«трудова повинність» йдеться не про правовий режим воєнного стану, а про 

воєнний час, юридична характеристика якого у чинному законодавстві не 

визначена) та на період мобілізації, що є порушенням конституційних 

положень про те, що не вважається примусовою робота чи служба, яка 

виконується особою лише згідно із законами про воєнний і про надзвичайний 

стан. До того ж відповідно до визначення трудової повинності виходить, що 

до виконання обов’язкових оборонних робіт правомірно залучати осіб і з 

інших регіонів держави, що також не відповідає положенням чинного 

законодавства. Крім того, у п. 5 цієї Постанови вказується, що з кожною 

особою, залученою до трудової повинності, укладається строковий трудовий 

договір, що суперечить самій сутності трудового договору як угоди між 

працівником та роботодавцем, що виключає будь-яку обов’язковість, будь-

який примус. Був також розширений перелік осіб, які можуть залучатись до 

трудової повинності, включаючи громадян, що самі забезпечують себе 

зайнятістю, тобто підприємців. Зазначено, що в умовах тяжкого стану 

вітчизняної економіки, високого рівня безробіття, обмеження діяльності 

підприємців, які у більшості своїй самі є роботодавцями, тобто тими, хто 

створює в Україні робочі місця, шляхом їх мобілізації на обов’язкові роботи 

може мати більші соціально-економічні наслідки, ніж ті, які урядовці 

намагаються попередити. У цілому, запровадження у чинному законодавстві 

трудової повинності без оголошення правового режиму воєнного чи 

надзвичайного стану є порушенням ч. 3 ст. 43 Конституції України, що на 

практиці може призвести до соціального вибуху. Така тенденція має бути 

подолана, а право на працю українців не буде обмежуватися чи скасовуватися. 
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РОЗДІЛ 2  

СУБ’ЄКТИ ПРАВА НА ЗАЙНЯТІСТЬ І СУБ’ЄКТИ  

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА СПРИЯННЯ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ 

 

 

2.1. Безробіття як неминуче негативне явище розвитку сучасної 

соціально-економічної формації України 

 

Якщо для права на працю характерне всеохоплююче розуміння кожної 

особи як суб’єкта цього права, то право на зайнятість у межах категорії 

«економічно активне населення» висуває безробітну особу як його головного 

носія. 

Однак перед тим як охарактеризувати безробітного як суб’єкта права 

на зайнятість, охарактеризуємо власне явище безробіття, яке детермінує 

появу в особи такого правового статусу. 

Згідно з п. 1 ст. 1 Закону України «Про зайнятість населення» 

безробіття – соціально-економічне явище, за якого частина осіб не має змоги 

реалізувати своє право на працю та отримання заробітної плати (винагороди) 

як джерела існування [235]. 

Необхідно відзначити, що наведене у чинному законодавстві поняття 

«безробіття» більшою мірою відповідає суто економічному розумінню цього 

явища, і фактично зовсім не трактує його у правовому розумінні. 

Так, на думку Л.С. Шевченко, безробіттям називається соціально-

економічна ситуація в суспільстві, коли частина економічно активного 

населення не може знайти роботу, яку вона здатна виконувати, через 

перевищення пропозиції праці над попитом на неї [382, c. 114]. 

С.А. Карташов розглядає безробіття як відсутність зайнятості з 

економічних та інших причин у певної, більшої або меншої у кожний цей 

момент частини робочого населення країни, здатної та бажаючої працювати 

(у чисто економічному аспекті). У теоретичному ж аспекті безробіття, на 
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його думку, є соціально-економічною категорією, що виражає відносини між 

найманими працівниками та роботодавцями з приводу здійснення основного, 

природного права людини – права на працю, реалізації її здатностей до праці, 

причому не тільки у плані забезпечення засобів для існування, необхідних 

для збереження й відтворення самого життя, але в плані реалізації у трудовій 

діяльності достоїнств і якостей людини як особистості, їй даній від природи 

потреби у праці як формі життєдіяльності [103, c. 76–77]. 

На думку Е.А. Авдєєвої, безробіття – це складне багатоаспектне, 

соціально-економічне явище, яке полягає у відсутності робочих місць для 

частини робочої сили, що має можливість і бажання працювати, неефективному 

використанні кадрів на підприємствах, а також у її небажанні бути зайнятою, 

при рівні заробітної плати нижче прожиткового мінімуму [1, c. 16].  

А.І. Рофе розглядає безробіття як складне, багатоаспектне соціально-

економічне явище, коли частина економічно активного населення, залишаючись 

незайнятою у суспільному виробництві товарів і послуг, не може реалізувати 

свої фізичні та розумові здібності на ринку праці [311, c. 75]. 

Натомість у правових дослідженнях категорія «безробіття» набула 

виключно економічного відтінку. 

Так, О.А. Парягіна під безробіттям розуміє незайнятість економічно 

активного, працездатного населення, яке не може застосувати робочу силу, 

одержати роботу [206].  

На думку І.В. Храновського, безробіття потрібно розуміти як 

відсутність робочих місць для всіх, хто має можливість і бажання працювати, 

незалежно від того у працездатному віці людина чи ні [374, c. 13]. 

Аналізуючи викладені вище точки зору як вітчизняних, так і 

зарубіжних науковців, можна зробити висновок про те, що загальним для 

всіх наведених понять безробіття є його визначення як явища, що 

характеризується незайнятістю частини економічно активного населення, 

викликаною невідповідністю попиту та пропозиції робочої сили на ринку 

праці. Однак при цьому існує два різні підходи до визначення основного 
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критерію безробіття. При першому підході – загальним критерієм безробіття 

вважається відсутність роботи у працездатного населення, що її шукає. У 

другому випадку – основним критерієм виступає відсутність робочих місць 

для всіх, хто має можливість і бажання працювати, незалежно від того, у 

працездатному віці людина чи ні. 

Відповідно І.В. Храновський справедливо вважає, що зайнятість та 

безробіття – взаємопов’язані категорії. На думку дослідника, безробіття – 

неминучий елемент ринкових відносин і відповідно ринкової економіки 

[374, c. 14]. 

Тобто зайнятість і безробіття – це соціально-економічні явища, 

безпосередньо пов’язані з інтересами та життєдіяльністю людей. Зайнятість і 

безробіття являють собою відносини з приводу організації і використання 

праці. Таким чином, це не просто соціально-економічні категорії, а категорії 

соціально-трудової сфери. Отже, інтереси людей, які вступають у соціально-

трудові відносини, не є винятково економічними, вони містять значний 

соціальний компонент, спрямованість якого може й не збігатися із чисто 

економічними цілями. 

Необхідно зазначити, що не всі економісти дотримуються соціально-

економічного підходу до дослідження явищ зайнятості й безробіття. Відомо, 

що зарубіжні економічні школи побудовані на принципі «раціональної 

людини», тобто такої поведінки людей, коли рішення приймаються тільки на 

основі зіставлення витрат і вигід. На думку П. Хейне, економічна теорія, що 

базується на «Homo economіcus», навіть бідність і безробіття трактує як 

результат добровільного вибору людей. 

Виходячи ж з комплексного соціально-економічного методу дослід-

ження, зайнятість і безробіття мають дві сторони: техніко-економічну та 

соціально-економічну. Техніко-економічна сторона зайнятості й безробіття 

полягає у тому, що у кожний цей момент трудові ресурси повністю 

(зайнятість) або не повністю (безробіття) можуть бути з’єднані з іншими 

факторами виробництва відповідно до можливостей економіки. Хоча, 
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натомість, саме К. Маркс уперше відзначив іншу сторону зайнятості й 

безробіття – соціально-економічну [160, c. 234].  

Із соціально-економічної точки зору зайнятість й особливо безробіття – 

це категорії особливого типу економіки – ринкової. Вони виражають 

відносини між найманими працівниками, роботодавцями і державою з 

приводу здійснення основного, природного права людини – права на працю, 

реалізації її здатності до праці, причому не тільки в плані забезпечення 

засобів для існування, необхідних для збереження й відтворення самого 

життя, але і у плані реалізації в трудовій діяльності достоїнств і якостей 

людини як особистості. При такому підході несприятливі наслідки безробіття 

не вичерпуються недостатньо ефективним використанням робочої сили й 

«недовиробленням» національного продукту. Безробіття – це нереалізованість 

права на працю для частини громадян, це відсутність у частини родин 

здорової та нормальної матеріальної основи забезпечення необхідних засобів 

існування і розвитку. Рівень зайнятості та безробіття демонструє чи потрібна 

людина суспільству, чи вона для суспільства зайва. Оскільки людина не може 

не бути цінністю для суспільства, то й безробіття, навіть найнезначніше за 

масштабами, не може бути суспільно корисним [217, c. 12–13]. 

Відповідно зайнятість – це не проста наявність заняття. Зайнятість – це 

надійна і стійка можливість заробляти на життя за допомогою вільно обраної 

продуктивної праці і роботи. Зайнятість є неодмінною умовою і станом 

соціальної інтегрованості людини, соціальної повноцінності людської 

особистості. Відповідно у стані безробіття людина позбавлена стійкої 

можливості заробляти на життя за допомогою вільно обраної продуктивної 

праці і роботи. Безробіття є чинником і станом соціальної відчуженості 

людини від суспільства, соціальної неповноцінності людської особистості. 

Головна небезпека безробіття для суспільства – саме соціальна відчуженість і 

соціальна неповноцінність. 

У західній літературі причини безробіття досліджуються переважно на 

основі тільки економічного підходу. При цьому безробіття розглядається як 
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макроекономічна проблема недостатньо повного використання сукупної 

робочої сили. Часто причини безробіття пояснюються незбалансованістю 

ринку праці або несприятливих змін на цьому ринку. 

Найбільш відомою теорією, що пояснює причини безробіття, є теорія 

Дж. М. Кейнса. За Кейнсом, безробіття є зворотною функцією сукупного 

попиту. «Обсяг зайнятості, – писав Дж. М. Кейнс, – зовсім визначеним чином 

пов’язаний з обсягом ефективного попиту» [106, c. 21]. Недостатній обсяг 

ефективного попиту обумовлює млявість інвестиційного процесу, а отже, 

неможливість забезпечення зайнятості, що веде до зростання безробіття. 

Вихід із цієї ситуації Дж. М. Кейнс бачив у підвищенні ролі держави у 

формуванні сукупного попиту за рахунок збільшення державних витрат, 

насамперед, на інвестиційні товари. 

Критики Дж. М. Кейнса, представники неокласичної школи, бачать 

причини безробіття саме в тій державній політиці, яку розвинуті країни 

проводили «за рецептами» Дж. М. Кейнса. Так, наприклад, Ф. Хайєк вважав, 

що безробіття є «прямим результатом короткозорої «політики повної 

зайнятості», яку ми проводили протягом останніх двадцяти п’яти років»  

[371, c. 57]. Зростання державних витрат, на думку Ф. Хайєка, неминуче веде 

до інфляції, яка, досягши «критичної відмітки», сама стає причиною 

безробіття. Вихід із цього замкнутого кола один – припинити інфляційну 

політику повної зайнятості. Звичайно, на першому етапі це приведе до 

різкого стрибка безробіття, але саме це, за ідеєю Ф. Хайєка, дасть можливість 

виявити всі недоліки в розміщенні праці, розробити й здійснити 

неінфляційними методами програму забезпечення високого й стабільного 

рівня зайнятості. 

Монетаристи на чолі з М. Фрідманом висунули концепцію «природного» 

безробіття, до якого вони відносять так зване фрикційне безробіття. 

Фрикційне безробіття охоплює працівників, які змінюють через ті або інші 

причини місце роботи, наприклад, у пошуках більш високого заробітку або 
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роботи з більшою престижністю, більш сприятливими умовами праці або 

тих, хто мігрує у зв’язку з необхідністю зміни місця проживання [370, c. 28].  

Український дослідник В.М. Петюх до фрикційного безробіття 

відносить частину людей, які добровільно змінюють місце роботи, шукають 

нову роботу після звільнення або тимчасово втратили сезонну роботу, а 

також молодь, яка вперше шукає роботу [213, c. 149].  

До природного безробіття відносять також структурне, викликане 

змінами у структурі суспільного виробництва під впливом науково-технічного 

прогресу та удосконалювання організації виробничих процесів. Цей тип 

безробіття також є тимчасовим (хоча й більш тривалим, ніж фрикційне 

безробіття), тому що зникнення одних виробництв (галузей) супроводжується 

бурхливим зростанням інших. Проблема лише у тому, наскільки швидко 

безробітні зможуть пристосуватися до нових умов ринку праці.  

Наступною причиною безробіття є безробіття, обумовлене циклічним 

характером ринкового господарства, а саме спадом виробництва у зв’язку з 

кризовою фазою економічного циклу. Іншими словами, так зване циклічне 

безробіття виникає тоді, коли існуюча кількість робочих місць недостатня 

для задоволення всіх бажаючих працювати внаслідок згортання виробництв, 

що обумовлено зменшенням сукупного попиту на товари і послуги. 

О.А. Грішнова вказує, що, якщо фрикційне та структурне безробіття 

викликані невідповідністю і «незнайденістю» робочих місць і працівників, то 

циклічне безробіття набагато складніше тому, що воно викликане фактичною 

відсутністю вільних робочих місць при значній кількості безробітних  

[65, c. 162]. Так, у періоди економічних криз рівень циклічного безробіття 

нерідко перевищує 10 %, що перетворює його на найстрашнішу соціально-

економічну проблему, яка може спричинити непередбачувані соціально-

політичні зміни [223]. Отже, під циклічним безробіттям необхідно розуміти 

незайнятість частини економічно активного населення в суспільно корисній 

діяльності, пов’язану зі спадом виробництва, обумовленим зменшенням 

сукупного попиту на товари і послуги. 
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Тобто безробіття в економічній літературі трактується як невід’ємний 

атрибут ринкової системи господарства, воно неминуче, а у своєму 

«природному» варіанті навіть корисне для забезпечення необхідної гнучкості 

ринку праці. У свою чергу, глибина й динаміка фактичного безробіття 

продиктовані різними причинами як об’єктивного, так і суб’єктивного 

порядку. Джерелами безробіття є зовсім не ринкові пропорції й умови, що 

складаються на ринку праці. Ринок праці відбиває існуючі в цей момент 

пропорції між попитом та пропозицією робочої сили, але безпосередньої 

участі в їхньому формуванні не бере. Ці пропорції обумовлені процесами, що 

перебувають за межами ринку праці. Ринок лише виявляє їх, проявляє 

безробіття, робить його видимим для суспільства. 

Отже, безробіття як соціально-економічний феномен, який харак-

теризується вимушеною незайнятістю частини економічно активного 

населення, породжує не ринок праці сам по собі, а ринкова економіка у цілому. 

Об’єктивною економічною основою виникнення й розвитку безробіття є 

специфічні ринкові відносини власності на засоби виробництва. Процес 

відчуження від власності є разом з тим процесом або точніше спробою 

перетворення робочої сили людини у товар, в об’єкт купівлі-продажу на 

ринку праці, а самої людини – носія робочої сили і її власника – в об’єкт 

найму та звільнення, що ставить найманого працівника в умови, за яких він у 

будь-який момент може втратити роботу та опинитися в рядах безробітних. 

Аналізуючи поняття «безробіття» як правову категорію, необхідно 

відзначити, що у правовій літературі це поняття (на відміну від категорії 

«зайнятість») практично не досліджувалося, а науковці переважно 

опираються на положення, розроблені в економічній теорії. 

На мій погляд, такий підхід не враховує важливого аспекту цього явища: 

безробіття у правовому аспекті – це правовий стан, що характеризується 

відсутністю в частини економічно активного населення можливості реалізації 

права на зайнятість з метою забезпечення повної, ефективної (раціональної), 

вільно обраної та гідної зайнятості. 
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Означене підтверджується, виходячи з однієї з ознак безробітної особи 

у формулюванні чинного Закону України «Про зайнятість населення», а саме – 

готовність та здатність приступити до роботи. Оскільки згідно з ч. 2 ст. 43 

Конституції України використання примусової праці забороняється, відповідно 

до ч. 2 ст. 3 Закону України «Про зайнятість населення» добровільна 

незайнятість особи не може бути підставою для притягнення її до 

відповідальності, так і соціальний захист з боку держави особа не має права 

одержати, якщо не докладає засиль для пошуку роботи чи взагалі не бажає її 

отримувати, вважає недоцільним брати участь у суспільно корисній праці.  

У цьому розумінні цікавим є досвід деяких демократичних економічно 

розвинутих країн, які прямо у змісті власної конституції закріплюють 

обов’язок працювати (ст. 27 Конституції Японії, ст. 4 Конституції Італії, 

ст. 58 Конституції Португалії, ст. 35 Конституції Іспанії [119]), який означає, 

що лише громадяни, які бажають працювати, мають право вимагати від 

держави роботи та матеріального забезпечення на випадок її відсутності, 

звісна річ, якщо вони є працездатними. Така конституційна норма не 

завадила б й українському Основному Закону для чіткого окреслення ролі 

держави у трудовому житті громадян. 

Таким чином, в основі правового розуміння безробіття не може 

знаходитись безробіття добровільне, у стані якого знаходиться особа через 

суб’єктивні причини, які цілком залежать від носія праці. Таке трактування 

явища безробіття не відповідає провідним засадам правового регулювання 

зайнятості населення, яке має на меті забезпечити повну, продуктивну і 

вільно обрану зайнятість для громадян та захистити їх від наслідків 

вимушеного безробіття, а не створювати безперспективну у соціальному та 

економічному плані роботу чи виплачувати матеріальну допомогу тим 

особам, які не бажають заповнювати вільні вакансії та не сприйматимуть 

виплату допомоги із безробіття як тимчасову компенсацію необхідних для 

життя коштів. В останньому випадку мається на увазі аж ніяк не безробіття, а 

добровільна незайнятість.  
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В СРСР участь населення у суспільному виробництві досягла високих 

показників, добровільна незайнятість трактувалася як дармоїдство та 

переслідувалася за законом. Потреба в праці, мотивація до праці 

досліджувалася як базова й основна [92].  

У 1990-ті роки, зі зміною ситуації, увага дослідників зміщується убік 

дослідження низької мотивації до праці певних груп населення. У той же час 

починається вивчення груп працівників, що найчастіше проявляють орієнтацію 

на незайнятість, – осіб передпенсійного віку, інвалідів, молоді та жінок. Сучасне 

поширення незайнятості пояснюється соціологами як дискримінаційною 

політикою у сфері зайнятості, так і традиційними очікуваннями представників 

цих груп, наприклад, заміжніх жінок, які мають дітей. Адже нова 

макроекономічна ситуація, що зумовила скорочення попиту на робочу силу, 

торкнулася й трудової мотивації, зміни цінності праці, її сприйняття і статусу 

у суспільстві. Сфера розподільних, товарно-грошових і фінансових відносин 

істотно відтіснила сферу виробничу [316, c. 37]. Тому, говорячи про 

добровільну незайнятість, соціологи звертаються до вивчення установок на 

трудову участь. Зниження задоволеності роботою, сприйняття праці 

винятково як засобу виживання також позначається на виході осіб зі сфери 

зайнятості. У сукупності всі чинники впливають на трудову та професійну 

мотивацію працівника, часом змушуючи її змінюватись до невпізнанності. 

Відбувається перекручування ціннісної структури, вимушена відмова від 

багатьох нібито стійких цінностей, у тому числі пов’язаних із трудовою 

самореалізацією. 

Міжнародна спільнота, зокрема, МОП та Євростат, асоціює добровільну 

незайнятість із часткою економічно неактивного населення, під яким розуміє 

осіб, які не мають роботи і не займаються її пошуками, тобто не можуть бути 

класифіковані як «зайняті» або «безробітні» [414].  

Дослідники МОП відзначають, що всебічна інформація про економічно 

неактивне населення є важливою і необхідною частиною інформації про 
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ринок праці, оскільки, з одного боку, відбувається постійний перехід частини 

населення зі стану економічно активного населення в стан економічно 

неактивного населення (вихід на пенсію, тимчасове припинення трудової 

діяльності та ін.), а з іншого – частина населення постійно входить до складу 

економічно активного населення (студенти після закінчення навчальних 

закладів; жінки, що відновлюють роботу, які до цього займалися доглядом за 

дітьми і домашнім господарством; пенсіонери, що відновлюють трудову 

діяльність із різних причин (низький розмір пенсії, прагнення суспільної 

корисності тощо); частина населення, що вступає в працездатний вік і 

пропонує свої послуги на ринку праці, інші [422].  

У висновках МОП йдеться про те, що економічно неактивне населення 

включає: осіб молодше 15 та старше 70 років; осіб у віці 15–70 років, які не 

можуть бути класифіковані як «зайняті», «безробітні» або «особи, що 

шукають роботу». Категорії економічно неактивних осіб за рівнем зв’язку з 

ринком праці можуть бути класифіковані так: бажають працювати та готові 

приступити до роботи, але не шукають роботу; не бажають працювати, тому 

що не мають необхідності; шукають роботу, але не готові приступити до неї. 

Фахівці МОП наголошують, що особливою категорією економічно 

неактивного населення є «зневірені» особи, які впродовж обстежуваного 

періоду: а) «не мали роботи», тобто не працювали за наймом або на власному 

підприємстві; б) були «готові приступити до роботи», тобто почати працювати 

за плату за наймом або на власному підприємстві впродовж наступних двох 

тижнів; в) «не займались пошуками роботи» впродовж останніх чотирьох 

тижнів, тому що не вірили у можливість знайти її (після неодноразових 

невдалих спроб знайти роботу втратили надію на працевлаштування), не 

шукали роботу через те, що не знали, як її знайти, або переконані, що для них 

немає підходящої роботи. За методологією МОП зневірені належать до 

категорії економічно неактивного населення, проте для цілей аналізу дані про 

їхню кількість можуть використовуватися для оцінки загального обсягу 

пропозиції робочої сили та попиту на неї [422].  
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Важливість та доцільність наведених вище висновків рекомендацій 

МОП полягає у тому, що шляхом дослідження частки економічно 

неактивного населення та причин покинення трудового життя громадянами 

держава повинна розробляти спеціальні програми, спрямовані на створення 

сприятливих умов для повернення фрустрованих осіб на ринок праці. 

Враховуючи усю серйозність ситуації, на жаль, на пострадянському 

просторі дослідники у сфері трудового права практично не звертають уваги 

на саму проблему добровільної незайнятості та шляхи її вирішення. Лише 

М.Ю. Лаврикова у своїй дисертаційній праці відзначала, що за межами 

Закону України «Про зайнятість населення» залишилася порівняно численна 

група громадян, які є працездатними, роботи не шукають і живуть за чужий 

рахунок (раніше їх називали дармоїдами). Це питання виходить за межі 

правового розуміння безробіття, але важливо підкреслити, що гуманне 

суспільство не може залишатися байдужим до цієї категорії людей, які 

породжують до того ж криміногенне середовище [137, c. 15].  

Про це попереджав й психоаналітик та філософ Ф.Г. Юнгер, коли 

писав, що працівник, залишившись без роботи, почне гинути від туги, не 

знаючи, чим заповнити безодню марного часу. Мало того, що йому не буде 

чим зайняти цей час, до того ж він нанесе йому пряму шкоду. Від ледарства 

працівник засмутиться, відчуваючи себе декласованим елементом, який 

перестав виконувати своє призначення. У нього не знайдеться а ні сил, а ні 

бажання для вільної діяльності [388, c. 20].  

Тому нашій державі потрібно звернутися до досвіду деяких зарубіжних 

країн, які у власній конституції заклали специфічну формулу «обов’язку 

працювати», в основі якої лежить конституційний обов’язок громадянина 

самостійно забезпечувати своє існування. «Кожен зобов’язаний працювати і 

має право на отримання посади» – цей імператив міститься в Преамбулі 

Конституції Франції від 27 жовтня 1946 року, що є складовою частиною 

Конституції 1958 року. У ст. 4 Конституції Італії сказано, що кожен 

громадянин відповідно до своїх можливостей і за своїм вибором зобов’язаний 
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здійснювати діяльність або виконувати функції, що сприяють матеріальному 

або духовному розвитку суспільства, а Конституція Японії в ст. 27 

проголошує: «Усі мають право на працю і обов’язок працювати». Як уже 

зазначалося, поєднання права на працю з обов’язком працювати характерно 

для конституцій багатьох інших країн. Так, ст. 58 Конституції Португальської 

Республіки фіксує: «Обов’язок працювати невіддільний від права на працю. 

Виняток становлять особи, які частково або повністю втратили працездатність 

через хворобу, за віком або інвалідністю». Аналогічне положення передбачає 

Конституція Іспанії у ч. 1 ст. 35: «Всі іспанці зобов’язані працювати і мають 

право на працю» [119].  

Л.С. Мамут слушно вказує, що формулювання «кожен зобов’язаний 

працювати», яке проголошується сучасними конституціями, ніякою мірою не 

легалізує примус до праці. Адже за людиною визнається право вибору типу 

професійної діяльності, свобода визначення нею місця роботи, тобто всього 

того, що запобігає можливості існування примусової праці [157, c. 11]. Тобто 

означені конституційні норми створюють, насамперед, мотиваційну основу 

до здійснення активних заходів у поверненні або залученні до трудового 

життя як з боку громадянина, так і з боку держави й роботодавця. 

У цьому контексті необхідно зауважити, що мотивація – це складний, 

мало пізнаний процес формування мотивів праці, які змінюються залежно від 

кожної конкретної ситуації, на яку впливає значна кількість внутрішніх та 

зовнішніх чинників. Основна мета мотивації у практиці мотивованої 

діяльності – це застосування різних підходів до вирішення проблем праці та 

управління залежно від конкретної ситуації та у побудові ефективної системи 

мотивації і забезпеченні стійкості трудових відносин [183, c. 39].  

Ось чому, коли йдеться про конституційне закріплення права на працю, 

то одночасно має вирішуватись питання про створення умов реалізації 

людських можливостей, про умови стимулювання здійснення можливостей 

людини, про справедливу оцінку результатів її праці. Тобто про те, що 

залежить головним чином від держави і роботодавця, адже Конституція 
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України у ст. 3 визначила таке: утвердження і забезпечення прав і свобод 

людини є головним обов’язком держави. 

Таким чином, безробіття є явищем не лише економічним, як це 

намагаються окреслити деякі науковці та законодавець, але й суто правовим. 

Адже, закладаючи у розуміння права на працю невід’ємну можливість 

задовольнити свої життєві потреби у вільній праці, держава бере на себе 

обов’язок задовольнити потреби усіх громадян, які мають мотивацію 

працювати.  

 

 

2.2. Безробітний як особа, яка немає роботи і джерел існування 

 

Осіб, які виявляють ініціативу вести трудову діяльність, але не в змозі 

самостійно знайти собі роботу через певні причини, називають безробітними.  

Згідно з п. 2 ст. 1 чинного Закону України «Про зайнятість населення» 

безробітний – це особа віком від 15 до 70 років, яка через відсутність роботи 

не має заробітку або інших передбачених законодавством доходів як джерела 

існування, готова та здатна приступити до роботи. 

Як відомо, трудове право характеризується особливим підходом до 

сфери своєї дії, основою якого є положення ст. 43 Конституції України, де 

зазначено, що кожен має право на працю, що включає можливість заробляти 

собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується. 

Отже, всі фізичні особи згідно Конституції України мають рівну можливість 

застосовувати свою здатність до праці. У ст. 2 КЗпП України установлено 

рівність трудових прав громадян України, а ст. 5 гарантує «працездатним 

громадянам, які постійно проживають на території України» широкий спектр 

можливостей для реалізації права на працю. 

Так само і суб’єктивне право на зайнятість є загальним у тому 

розумінні, що воно належить всім громадянам. Що стосується поширення 

означеного права на іноземних громадян та осіб без громадянства, то тут 
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варто звернутись до положень ст. 26 Конституції України, згідно з якою 

«іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних 

підставах, користуються тими самими правами і свободами, а також несуть 

такі самі обов’язки, як і громадяни України, – за винятками, встановленими 

Конституцією, законами чи міжнародними договорами України». Відповідно 

до цієї норми іноземці в Україні не можуть призначатися на окремі посади 

або займатися певною трудовою діяльністю, якщо відповідно до 

законодавства України призначення на ці посади або заняття такою 

діяльністю пов’язане з належністю до громадянства України. 

Наприклад, згідно зі ст. 4 Закону України «Про державну службу» 

право на державну службу мають громадяни України незалежно від походження, 

соціального і майнового стану, расової і національної належності, статі, 

політичних поглядів, релігійних переконань, місця проживання, які здобули 

відповідну освіту і професійну підготовку і пройшли у встановленому 

порядку конкурсний відбір, або за іншою процедурою, передбаченою 

Кабінетом Міністрів України [231]. Іноземець не може бути в Україні 

нотаріусом (ч. 1 ст. 3 Закону України «Про нотаріат») [263]. За ч. 1 ст. 42 

Закону України «Про зайнятість населення» іноземні громадяни або особи 

без громадянства можуть працевлаштуватись в Україні за умови отримання 

роботодавцем дозволу на застосування праці іноземця або особи без 

громадянства, чи використання праці деяких категорій цих осіб без наявності 

дозволу.  

У цьому розумінні особливості, пов’язані із застосування праці 

іноземців та осіб без громадянства в Україні, є проявом специфіки реалізації 

ними права на зайнятість та не мають входити до змісту цього права, як це 

закріплює ч. 4 ст. 3 Закону України «Про зайнятість населення». Якщо 

говорити точніше, то означене є складовою спеціальної правосуб’єктності 

цієї категорій осіб, яка у науці трудового права характеризується обмеженням 

можливості певних осіб виступати учасниками тих чи інших трудових 

правовідносин або особливим порядком реалізації цієї здатності до праці. 
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Тому доцільно норми ч. 4 ст. 3 Закону України «Про зайнятість населення» 

перенести у ст. 42 цього Закону. 

Отже, правовий статус безробітного можуть отримати як громадяни 

України, так й іноземці та особи без громадянства з урахуванням обмежень 

на застосування праці останніх категорій осіб на території України. 

Діючий Закон України «Про зайнятість населення» вперше закріпив 

віковий діапазон правового статусу безробітного, який охоплюється 

життєвим періодом з 15 до 70 років. Як зазначається у п. 3 ч. 1 ст. 43 чинного 

Закону України «Про зайнятість населення», статус безробітного може 

набути особа, молодша 16-річного віку, яка працювала і була звільнена у 

зв’язку із змінами в організації виробництва і праці, зокрема припиненням 

або перепрофілюванням підприємств, установ та організацій, скороченням 

чисельності (штату) працівників. Відповідно до п. 10 Постанови Кабінету 

Міністрів України від 20 березня 2013 року № 198 «Про затвердження 

Порядку реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які 

шукають роботу» для реєстрації у якості безробітного особа, якій 

виповнилося 15 років та яка за згодою одного з батьків або особи, яка їх 

замінює, може, як виняток, прийматися на роботу, подає до центру 

зайнятості заяву одного з батьків або особи, яка їх замінює, про згоду на 

працевлаштування такої особи, свідоцтво про народження чи рішення суду 

або розпорядження органів опіки та піклування про встановлення опіки чи 

піклування. Також згідно з п. 7 ч. 1 ст. 14 цього ж Закону додаткові гарантії у 

сприянні працевлаштуванню мають особи, яким виповнилося 15 років та які 

за згодою одного з батьків або особи, яка їх замінює, можуть, як виняток, 

прийматися на роботу. З цього і можна зробити висновок, що вік, з якого в 

особи виникає правосуб’єктність у сфері зайнятості, дорівнює 15 рокам [254]. 

Однак у п. 2 ч. 1 ст. 14 Закону України «Про зайнятість населення» 

вказується, що додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню мають і 

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування. У ст. 4 Закону 

України від 13 січня 2005 року № 2342-IV «Про забезпечення організаційно-
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правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування» держава гарантує цим особам мінімальний стандарт 

щодо забезпечення гарантованого першого робочого місця, яке не може бути 

змінено за бажанням роботодавця протягом трьох років з моменту початку 

такої роботи, а в разі неможливості надання такого робочого місця – 

встановлення грошової компенсації на цей період, яка виплачується особі з 

числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, за рахунок 

коштів державного або місцевих бюджетів. А відповідно до ч. 1 ст. 14 Закону 

України «Про зайнятість населення» для таких осіб на підприємствах, 

установах та організаціях з чисельністю штатних працівників понад 20 осіб 

встановлюється квота у розмірі 5 відсотків середньооблікової чисельності 

штатних працівників за попередній календарний рік.  

Таким чином, право на зайнятість у дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, виникає з моменту отримання відповідного 

правового статусу. Реалізувати означене право особа може лише із досягненням 

15-річного віку. 

У свою чергу, чинне законодавство, окрім безпосередньо поняття 

«безробітний», не містить вказівку на граничний вік безробітного, який 

становить 70 років. Натомість у п. 1 ч. 1 ст. 43 Закону України «Про зайнятість 

населення» зазначається, що безробітним може бути визнана особа до 

призначення пенсії. 

У цьому розумінні встановлення граничного віку визнання безробітним 

у 70 років є нелогічним із точки зору того, що такий вік значно перевищує 

загальні вимоги до пенсійного віку, які закріплені ст. 26 Закону України 

«Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Адже згідно зі 

ст. 43 Закону України «Про зайнятість населення» статусу безробітного може 

набути особа працездатного віку до призначення пенсії (зокрема на пільгових 

умовах або за вислугу років), яка через відсутність роботи не має заробітку 

або інших передбачених законодавством доходів, готова та здатна приступити 

до роботи, а відповідно до п. ч. 1 ст. 45 цього ж Закону реєстрація 
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безробітного припиняється у разі досягнення особою встановленого ст. 26 

Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» 

пенсійного віку або призначення пенсії на пільгових умовах, або за вислугу 

років. Тому наявні у законодавчому понятті безробітного вікові діапазони 

необхідно виключити, адже їх застосування слідує безпосередньо із порядку 

визнання особи безробітною [233]. 

Наступною ознакою безробітного як суб’єкта права на зайнятість є 

відсутність роботи та заробітку або інших передбачених законодавством 

доходів як джерел існування. 

У цьому випадку відсутність роботи потрібно розуміти як відсутність 

заняття, яке охоплює як роботу за наймом на підставі трудового договору, 

так й інші види зайнятості, визнані чинним законодавством для відповідних 

категорій зайнятого населення. 

Що стосується поняття заробітку, то у цьому випадку законодавець 

використовує більш широку конструкцію, ніж та, що закріплена у ст. 1 

Закону України «Про оплату праці», де заробітна плата визначається як 

винагорода, обчислена, як правило, в грошовому вимірі, яку за трудовим 

договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівнику за 

виконану ним роботу. На мій погляд, при визначенні категорії «заробіток» у 

сфері зайнятості необхідно виходити з положень ратифікованої Президією 

Верховної Ради Української РСР 30 червня 1961 року і діючої на території 

України Конвенції МОП № 95 «Про захист заробітної плати», де заробітна 

плата означає, незалежно від назви й методу обчислення, будь-яку 

винагороду або заробіток, які можуть бути обчислені в грошах, і встановлені 

угодою або національним законодавством, які роботодавець повинен 

заплатити, на підставі письмового або усного договору про наймання послуг, 

працівникові за працю, яку виконано, чи має бути виконано, або за послуги, 

котрі надано, чи має бути надано [257]. 

Категорія «джерело існування» взагалі не визначена законодавством, 

тому й відсутні єдині критерії достатності того чи іншого доходу людини для 
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забезпечення гідного життя її самої та її родини. У цьому розумінні 

доцільним є використання критерію прожиткового мінімуму, який відповідно 

до ст. 1 Закону України від 15 липня 1999 року № 966-XIV «Про прожитковий 

мінімум» визначається як вартісна величина достатнього для забезпечення 

нормального функціонування організму людини, збереження її здоров’я, 

набору продуктів харчування, а також мінімального набору непродовольчих 

товарів та мінімального набору послуг, необхідних для задоволення 

основних соціальних і культурних потреб особистості [276]. 

Як вказується у Законі України «Про зайнятість населення», статус 

безробітного надається особам також у разі відсутності підходящої роботи. 

Відповідно до ст. 21 Конвенції МОП № 168 від 1988 року «Про 

сприяння зайнятості та захист від безробіття» при визначенні, яка робота є 

підходящою, враховується, зокрема, згідно з приписуваними умовами і до 

певної міри, вік безробітних, трудовий стаж за попереднім фахом, наявний у 

них досвід, тривалість періоду безробіття, становище на ринку праці, 

наслідки зазначеної роботи для їхнього особистого й сімейного становища і 

та обставина, що робоче місце може бути незайняте як прямий наслідок 

зупинки виробництва у зв’язку з трудовим спором, що ведеться [285].  

У п. 14 Рекомендації МОП № 176 від 1988 року «Щодо сприяння 

зайнятості та захисту від безробіття» концепція підходящої роботи не 

повинна поширюватися: a) на зайнятість, що спричиняє зміну професії, яка 

не враховує здібності, кваліфікацію, набуті робочі навички, робочий досвід 

або потенціал перепідготовки заінтересованої особи; b) на зайнятість, що 

спричиняє зміну місця проживання на таке місце, де відсутні підходящі 

житлові умови; c) на зайнятість із значно гіршими умовами праці та значно 

меншою винагородою порівняно з тими умовами праці й винагородою, які в 

цілому надаються на розглядуваний момент за передбаченими для роботи 

спеціальністю й районом; d) на робоче місце, що стало вакантним через 

прямий наслідок тимчасового припинення роботи у зв’язку з трудовим 

спором; e) на зайнятість, відмова від якої з причини, крім тих, що зазначено в 
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a) і d), і за відповідного врахування всіх супутніх обставин, зокрема сімейних 

обов’язків працівника, не може обґрунтовано бути поставлена йому за вину 

[286]. 

Згідно зі ст. 46 Закону України «Про зайнятість населення» підходящою 

для безробітного вважається робота, що відповідає освіті, професії 

(спеціальності), кваліфікації особи з урахуванням доступності транспортного 

обслуговування, встановленої рішенням місцевої державної адміністрації, 

виконавчого органу відповідної ради. Заробітна плата повинна бути не нижче 

розміру заробітної плати такої особи за останнім місцем роботи з урахуванням 

середнього рівня заробітної плати, що склався у регіоні за минулий місяць, де 

особа зареєстрована як безробітний. Під час пропонування підходящої роботи 

враховується тривалість роботи за професією (спеціальністю), кваліфікація, 

досвід, тривалість безробіття, а також потреба ринку праці.  

У свою чергу, згідно з п. 22 Постанови Кабінету Міністрів України 

«Про затвердження Порядку реєстрації, перереєстрації безробітних та 

ведення обліку осіб, які шукають роботу», підходящою не може бути робота 

у разі, коли: вона пов’язана із зміною місця проживання безробітного без 

його згоди; місце роботи розташоване за межами доступності транспортного 

обслуговування, встановленої рішенням місцевої держадміністрації, 

виконавчого органу відповідної ради; умови праці не відповідають правилам 

і нормам, встановленим законодавством про працю та охорону праці, стану 

здоров’я особи, що підтверджено медичною довідкою; заробітна плата 

нижча, ніж встановлений законом розмір мінімальної заробітної плати, або 

не забезпечуються гарантії щодо її своєчасної виплати. 

Як бачимо, визначення підходящої роботи, що міститься у чинному 

законодавстві, в цілому відповідає тим вимогам, які ставить міжнародна 

спільнота. Однак, на жаль, вітчизняний законодавець все ще нехтує 

врахуванням при пропонуванні підходящої роботи наслідками зазначеної 

роботи для особистого та сімейного становища безробітних. 
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Відповідно до п. 5 Постанови Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження Порядку реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення 

обліку осіб, які шукають роботу» статус безробітного надається з першого 

дня реєстрації у територіальному органі на підставі заяви за формою, 

затвердженою Мінсоцполітики України, у разі відсутності підходящої 

роботи. А у разі наявності пропозиції підходящої роботи у день подання 

заяви про надання статусу безробітного особі за попереднім узгодженням з 

роботодавцем видається направлення на працевлаштування. Особа 

зобов’язана подати протягом семи календарних днів з дня отримання такого 

направлення територіальному органу письмову відповідь роботодавця про 

працевлаштування або відмову у працевлаштуванні. Якщо в зазначений 

строк особа подає територіальному органу письмову відповідь роботодавця 

про відмову у працевлаштуванні або відстрочення вирішення питання щодо 

працевлаштування у зв’язку з необхідністю проходження медичного та 

наркологічного огляду, призначення дати конкурсного відбору, такій особі 

надається статус безробітного з дня подання відповідної заяви. На мій 

погляд, безпосередньо роботодавець має бути зобов’язаний надати центру 

зайнятості свою відповідь про можливість чи неможливість працевлаштування 

особи. Адже в особи, яка звертається до роботодавця з направленням про 

працевлаштування, відсутні будь-які важелі впливу на роботодавця щодо 

надання такої письмової відповіді. 

У цілому ж при дотриманні особою умов, за наявності яких вона може 

бути визнана безробітною, присвоєння статусу безробітного відбувається на 

підставі акта, прийнятого центром зайнятості, – рішення про реєстрацію 

особи з метою пошуку підходящої роботи. 

Отже, до умов, за наявності яких особу може бути визнано безробітним – 

суб’єктом права на зайнятість, належать: вікові обмеження, відсутність 

роботи та доходу, неможливість підшукати підходящу роботу, реєстрація в 

центрі зайнятості. Відповідно безробітний як суб’єкт права на зайнятість – це 
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особа віком від 15 років, яка немає роботи і джерел існування, пройшла 

реєстрацію у центрі зайнятості з метою пошуку підходящої роботи. 

 

 

2.3. Органи із забезпечення та сприяння зайнятості населення 

 

Право на зайнятість, як і будь-яке суб’єктивне право, знаходить своє 

фактичне відображення у відповідних правовідносинах, в які вступають 

безробітні, тобто, виходячи зі змісту права на зайнятість, у правовідносинах 

забезпечення та сприяння зайнятості населення. 

Так, ще у 20-х роках ХХ століття в період НЕПу І.С. Войтинський 

вказував, що до предмета трудового права належать і відносини щодо 

«регулювання ринку праці», направлення безробітних на підприємства та 

громадські роботи [51, c. 11]. За своєю суттю ці відносини були відносинами 

правовідносин забезпечення та сприяння зайнятості населення. Надалі у  

30–60-х роках минулого століття загальний підхід до вирішення цього 

питання був відсутній. Деякі науковці не включали відносини правовідносин 

забезпечення та сприяння зайнятості населення до предмета трудового права 

[354, c. 5]. Інші відносили до предмета трудового права не відносини 

правовідносин забезпечення та сприяння зайнятості населення, а тільки 

відносини, які складаються в результаті здійснення працевлаштування, 

зокрема, відносини щодо розподілу й організованого набору робочої сили 

[110, c. 5]. Третя група науковців розглядала відносини правовідносин 

забезпечення та сприяння зайнятості населення громадян як похідні від 

трудових і включали їх до предмета трудового права [202, c. 35].  

О.В. Магницька та О.С. Пашков правовідносини забезпечення та 

сприяння зайнятості населення розглядали як складову частину «відносин із 

підготовки, розподілу й використання робочої сили» [156]. Тобто у 

радянській науці, коли йшлося про правовідносини працевлаштування, то 

мався на увазі, насамперед, правовий механізм розподілу та перерозподілу 

робочої сили.  
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А.Е. Котляр, розглядаючи розподіл як одну з фаз відтворення робочої 

сили, розумів під ним сукупність динамічних процесів, що забезпечують 

розміщення учасників суспільного виробництва за його галузевими і 

територіальними одиницями, включення їх у виробничий процес на 

робочому місці й формування сукупних робочих сил різного рівня. На думку 

А.Е. Котляра, з позиції відтворювального процесу робочої сили перерозподіл 

є частковою формою розподілу, оскільки особливої фази перерозподілу не 

існує. Якщо ж розглядати рух працівників стосовно робочих місць у плані 

співвідношення особистого та речовинного факторів виробництва, то 

перерозподіл є актом вторинного залучення, коли за родами діяльності 

розміщаються люди, які вже працювали у суспільному господарстві [126, c. 25]. 

Що стосується правового тлумачення розподілу (перерозподілу) робочої 

сили, то М.Г. Александров дійшов висновку, що правове регулювання 

розподілу постає, насамперед, в індивідуальних актах залучення до праці, 

тобто його суть у тому, що законом (або іншим нормативним актом) за 

певними діями (волевиявленнями), вчиненими окремими громадянами за 

власною ініціативою або з огляду на службові обов’язки посадовими особами, 

закріплюється значення юридичних фактів, що тягнуть виникнення трудових 

правовідносин між окремими громадянами та конкретними підприємствами 

[341, c. 269].  

Більш широко до оцінки змісту правового регулювання розподілу 

робочої сили підійшов А.К. Пашерстник, який включив у нього поряд із 

установленням у законодавстві юридичних фактів, що тягнуть виникнення 

трудових правовідносин, також регулювання умов праці і побуту, заробітної 

плати, підвищення кваліфікації та ін. При цьому керівна роль держави в 

розподілі та відтворенні робочої сили виражена, головним чином, не в актах 

індивідуального залучення громадян до тієї або іншої форми праці, а в 

проведенні цілої системи економічних та організаційно-правових заходів 

щодо залучення до праці, спрямованих на забезпечення кадрами народного 

господарства, і, в першу чергу, його провідних галузей, на раціональний їх 
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розподіл і доцільне використання відповідно до народногосподарських 

інтересів [207]. 

На думку О.C. Пашкова, правовий механізм розподілу робочої сили 

включає: а) законодавче закріплення і реальне забезпечення права на працю 

та обов’язок працювати, які становлять основу та зміст принципу загальності 

праці; б) установлення планових передумов для раціонального використання 

трудових ресурсів відповідно до потреб суспільства; в) диференційоване 

надання пільг і встановлення умов праці, матеріально-побутового й 

культурного обслуговування населення на основі широкого використання 

матеріальних і моральних стимулів до праці; г) регламентацію організаційно-

правових форм залучення до праці і розподілу робочої сили [210, c. 106]. 

Означені позиції переважно ґрунтувались на тому, що панування в СРСР 

суспільної соціалістичної власності створювало можливість і необхідність 

планомірного ведення господарства у масштабі всього суспільства. З ураху-

ванням сукупних потреб суспільства, з одного боку, і наявних ресурсів – з 

іншого, розроблялись народногосподарські пропорції. Формування цих 

пропорцій здійснювалось у процесі безпосередньо суспільного розподілу як 

матеріальних умов виробництва, так і трудових ресурсів. При цьому 

вважалося, що реальний економічний зміст розподілу у системі соціалістичного 

відтворення робочої сили проявляється у планомірному розміщенні 

працездатних членів суспільства за родами діяльності та поєднанні робочої 

сили із засобами виробництва на засадах товариського співробітництва і 

взаємодопомоги асоційованих власників засобів виробництва. Для цього 

соціалістична держава використовувала ряд організаційних форм управління 

розподілом трудових ресурсів, які забезпечували планомірне задоволення 

потреб народного господарства в робочій силі. Ці форми являли собою 

інститути політико-юридичної надбудови, а їх економічним змістом були 

реальні процеси планомірного розподілу робочої сили у соціалістичній 

економіці. Необхідно підкреслити, що по суті форми та методи прямого 

централізованого впливу на процес розподілу робочої сили були наслідком 
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політики форсованого розвитку державної форми власності та великого 

виробництва, прямим проявом адміністративно-командного стилю роботи в 

економіці. 

Натомість у державах з розвинутими ринковою економікою розподіл 

робочої сили, здійснюється не через жорсткі централізовані методи, а за 

допомогою економічних ринкових інструментів таких як конкуренція, 

податкова політика, механізм розподіл прибутку тощо.  

Свобода економічної поведінки виробників та економічний примус їх 

до раціонального господарювання (включаючи розміщення засобів 

виробництва), з одного боку, і виключне право громадян розпоряджатися 

своєю здатністю до праці – з іншого, визначають зміст розподілу робочої 

сили. Товарне виробництво містить ефективну систему зовнішнього примусу 

до продуктивної праці та випуску продукції суспільно необхідної якості, що 

відповідає попиту, з максимально можливою свободою учасників у виборі 

форм і методів економічної діяльності. В ідеалі ця свобода взагалі не обмежена.  

Обсяг, інтенсивність і напрямки розподілу й перерозподілу робочої 

сили в цьому випадку формуються, головним чином, під впливом 

співвідношення робочих місць у різних сферах діяльності й попиту на них з 

боку громадян. Механізм суспільного визнання праці через ринок і зміну 

форм вартості, що забезпечує приведення індивідуальних витрат праці 

відповідно до суспільно необхідного, деякою мірою дає можливість 

коректувати обсяг і пропорції виробництва та розподілу робочої сили, їх 

збалансованість і динамізм. Безумовно, розподіл трудового потенціалу 

залежно від попиту та пропозиції робочої сили означає наявність елементів 

стихійності у поєднанні особистого та речовинного факторів виробництва, 

включення працівника у кооперацію праці, тобто при досягненні мети 

розподілу.  

Як зазначає О.М. Медвєдєв, основна різниця в правовому регулюванні 

розподілу робочої сили при плановій адміністративно-командній системі 

управління народним господарством і ринковій економіці полягає в ступені 
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(або обсязі) державно-правового впливу на розподільний процес, його 

учасників (суб’єктів), які складаються при цих відносинах. Причому цей 

обсяг аж ніяк не однаковий при регулюванні відносин у сфері забезпечення 

зайнятості та у сфері розподілу. Такі розподільні відносини менш піддані 

державно-правовому впливу й більшою мірою враховують класичні ринкові 

регулятори [9, c. 183]. 

У цьому розумінні правовідносини забезпечення та сприяння 

зайнятості населення є складовою частиною відносин розподілу робочої 

сили, відрізняючись від них більш вузькою сферою дії. На відміну від 

самостійного вступу громадян на роботу, відносини правовідносин 

забезпечення та сприяння зайнятості населення у зазначеному аспекті мають 

місце у тих випадках, коли встановленню трудових відносин передує 

сприяння громадянам у пошуку роботи з боку спеціальних уповноважених 

органів. Відповідно розподіл робочої сили може завершитися встановленням 

трудових правовідносин не тільки за допомогою забезпечення та сприяння 

зайнятості населення, але й за допомогою самостійного наймання на роботу. 

Тобто при правовідносинах забезпечення та сприяння зайнятості населення 

складаються правовідносини, які частково збігаються із правовідносинами з 

розподілу робочої сили. Останні у первісній стадії створюють передумови і 

для забезпечення та сприяння зайнятості населення. 

Таким чином правовідносини забезпечення та сприяння зайнятості 

треба відрізняти від правовідносин із працевлаштування. 

Так, К.М. Гусов вказує, відносини із працевлаштування – це відносини, 

що передують трудовим відносинам і мають на меті забезпечення громадян 

роботою через органи працевлаштування [117, c. 8]. О.С. Пашков включає до 

відносин із працевлаштування відносини, що складаються між громадянином 

та органом служби зайнятості з приводу виплати допомоги по безробіттю.  

На мій погляд, ці відносини мають зовсім іншу мету, аніж відносини із 

працевлаштування. Мета даних відносин – не надати йому допомогу у 

пошуку роботи, а забезпечити матеріальну допомогу громадянину в період 
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безробіття. Відповідно відносини із надання матеріальної допомоги 

громадянину у період безробіття є супутніми щодо відносин 

працевлаштування, які складаються між безробітним громадянином та 

органом служби зайнятості. Допомога по безробіттю являє собою один із 

видів соціального забезпечення та відноситься до правовідносин із 

працевлаштування. Відносини, які складаються в процесі призначення й 

виплати допомоги по безробіттю, входять до предмета іншої самостійної 

галузі права – права соціального забезпечення [224, c. 45]. У згаданих 

відносинах здійснюється трансформація первинної реалізації права на 

зайнятість у право громадян на соціальний захист. Тому є необґрунтованим 

віднесення відносин із надання матеріальної допомоги безробітному до 

відносин із працевлаштування. Аргументувати це можна тим, що 

правовідносини, які виникають у сфері працевлаштування, зазвичай 

передують і сприяють найбільш швидкому встановленню трудових 

правовідносин [310, c. 122].  

Так само до відносин із працевлаштування не входять відносини 

сприяння зайнятості населення (професійна орієнтація та професійне навчання, 

організація громадських роботах та інших робіт тимчасового характеру 

тощо). Як цілком справедливо зазначив П.П. Зуб, названі відносини 

спрямовані на створення умов для працевлаштування та у цьому розумінні є 

супутніми відносинами щодо відносин із працевлаштування [95, c. 17]. 

Г.В. Сулейманова ототожнює правовідносини із працевлаштування і 

правовідносини із забезпечення трудової зайнятості населення, які визначає 

як комплекс різних правовідносин, урегульованих нормами різних галузей 

права, об’єднаних за ознакою мети їх існування – забезпечення трудової 

зайнятості населення, що визначає їх зміст, суб’єктами яких є громадяни та 

організації, які надають послуги у сфері забезпечення трудової зайнятості 

населення, а так само різні органи та організації [348]. 

У цьому аспекті О.В. Смирнов розглядає відносини з працевлаштування 

сукупно з відносинами із забезпечення зайнятості, виділяючи серед тісно 



108 

пов’язаних із трудовими відносинами відносини із забезпечення зайнятості й 

працевлаштування [359]. 

О.М. Медвєдєв вважає, що правовідносини забезпечення та сприяння 

зайнятості населення є збірним і комплексним поняттям, яке включає 

правовідносини з перерозподілу кадрів, профосвіти, підвищення кваліфікації, 

а також правовідносини, які виникають у зв’язку з обліком трудових ресурсів, 

видачею органом із працевлаштування направлення на роботу (навчання), 

укладенням трудового (навчального) договору, прийомом у члени кооперативу, 

зарахуванням до навчального закладу, між громадянами, які отримали 

направлення на роботу (навчання), та організаціями тощо [166, c. 71]. 

З огляду на той факт, що економічна структура зайнятості складається 

із трьох елементів: залучення трудових ресурсів, власне зайнятість (тобто 

використання робочої сили) і вивільнення трудових ресурсів, і зайнятість є 

одночасним поєднанням всіх цих елементів – саме ці елементи й становлять 

суспільні відносини сприяння та забезпечення зайнятості. Причому необхідно 

зазначити, що ці відносини існують не тільки на стадіях залучення та 

вивільнення трудових ресурсів, але й при використанні робочої сили. У 

цьому випадку такі відносини складаються у зв’язку з необхідністю 

збереження, сприяння і підтримки вже досягнутої зайнятості. 

Правовідносини забезпечення та сприяння зайнятості населення можна 

розглянути як єдність трьох взаємозалежних, але відносно самостійних 

відносин: 1) із приводу сприяння в пошуку підходящої роботи (між 

громадянином та органом служби зайнятості); 2) із приводу обміну 

інформацією та направлення громадян на роботу (між органами служби 

зайнятості та роботодавцями); 3) із приводу укладення трудового договору 

(між громадянином і роботодавцем) [358, c. 20]. 

Однак, з урахуванням правової природи зайнятості, така класифікація 

потребує уточнення, оскільки сьогодні правова та соціальна держава повинна 

проводити не лише пасивні заходи у сфері зайнятості, але й здійснювати 

активну політику, спрямовану на збереження існуючого рівня зайнятості, 
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створення нової роботи, підвищення конкурентоспроможності громадян на 

ринку праці. 

Як зазначалось у доповіді Комітету Міжнародного бюро праці, типово 

пасивними заходами є допомога та страхування із безробіття й достроковий 

вихід на пенсію, а типовими заходами активної політики – професійна 

підготовка з метою вступу на ринок праці, створення робочих місць у формі 

суспільних і громадських виробничих програм, програми із сприяння 

створенню підприємств і субсидування процесу найму робочої сили. 

Доцільність застосування активних заходів сприяння зайнятості населення є 

відповіддю на критичні зауваження з приводу того, що політика, націлена 

лише на надання доходів, які заміщують відсутність заробітку, може 

приводити до того, що в людей зникають стимули працювати в тому 

випадку, якщо їм виплачується тривала допомога по безробіттю [2]. 

Тобто, окрім відносин, що виникають при здійсненні пасивних заходів 

(насамперед, працевлаштування та призначення допомоги по безробіттю),  

до відносин забезпечення та сприяння зайнятості населення належать ті 

правовідносини, які виникають при застосуванні активних заходів сприяння 

зайнятості населення, які можна поділити на декілька груп: а) право-

відносини у сфері збільшення можливостей зайнятості осіб, які перебувають 

у пошуку роботи (відбуваються у формі професійної орієнтації, професійного 

навчання, стимулювання самозайнятості та ведення підприємницької 

діяльності, участі безробітних у громадських роботах); б) правовідносини у 

сфері стимулювання роботодавців до працевлаштування безробітних і 

створення нових робочих місць; в) правовідносини у сфері стимулювання 

роботодавців до працевлаштування найменш конкурентоспроможних 

категорій осіб (молоді, літніх осіб та інвалідів). 

Таким чином, правовідносини забезпечення та сприяння зайнятості є 

самостійної системою правовідносин у сфері реалізації права на зайнятість, 

врегульовані різними галузями права, мають найтісніший зв’язок із трудовим 

правом як його міжгалузевим інститутом, адже у кінцевому результаті 
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спрямовані на встановлення трудових правовідносин та реалізації мети 

соціальної політики у подоланні безробіття. 

Головним суб’єктом, що здійснює соціальну політику у сфері захисту 

від безробіття та сприяє зайнятості населення, є держава в особі уповноважених 

органів – служб зайнятості. 

Так, згідно з положеннями ст.ст. 2, 3 Конвенції МОП № 88 від 1950 року 

«Про організацію служби зайнятості», основним обов’язком служби зайнятості 

визнавалось забезпечення найкращої можливої організації ринку зайнятості 

як невід’ємної частини національної програми досягнення й підтримки 

повної зайнятості, розвитку і використання продуктивних сил. Служба 

зайнятості складається з національної системи бюро з найму, яка працює під 

керівництвом державної влади. Ця система включає мережу місцевих і 

регіональних бюро, кількість яких є достатньою для обслуговування кожного 

географічного району та які зручно розташовані для підприємців і 

працівників. Конвенція у ст. 6 також встановлює, що служба зайнятості 

організовується у такий спосіб, щоб забезпечити ефективний набір громадян 

на роботу, й визначає основні напрямки діяльності служби зайнятості 

відповідно до цієї мети. Послуги державної служби зайнятості мають бути 

безплатними для тих, хто звертається, тобто як для осіб, які мають роботу, 

так і для безробітних, а також для роботодавців [267].  

В Україні Державна служба зайнятості вперше з’явилась у грудні 

1990 року, коли з метою створення умов для реалізації прав громадян на 

працю і забезпечення соціального захисту тимчасово незайнятого населення 

рішенням уряду України на базі бюро з працевлаштування було створено 

державну службу зайнятості з розгалуженою структурою, у складі якої 

з’явилися республіканський, обласні, районні, міські та районні у містах 

центри зайнятості. Цим же рішенням визначалися основні права, функції та 

напрями діяльності цієї служби, її організаційна структура і система 

управління. У березні 1991 року Верховна Рада України прийняла Закон 

України «Про зайнятість населення», в якому було більш чітко визначено 
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головні принципи діяльності Державної служби зайнятості, її обов’язки і 

права. У червні 1991 року Кабінет Міністрів України затвердив Положення 

про Державну службу зайнятості, в якому детально уточнив її організаційну 

структуру, головні завдання, права, відповідальність і місце в структурі 

органів державної виконавчої влади, порядок призначення керівних 

працівників, систему формування штатів та оплати їхньої праці. Саме з цього 

часу служба зайнятості стала важливим інструментом держави у сфері 

регулювання ринку праці й соціального захисту тимчасово незайнятого 

населення. 

Відповідно до ст. 21 Закону України «Про зайнятість населення», який 

вступив у силу 1 січня 2013 року, передбачається функціонування 

Центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у 

сфері зайнятості населення та трудової міграції.  

Указом Президента України «Про Державну службу зайнятості 

України» від 16 січня 2013 року було остаточно закріплено, що саме 

Державна служба зайнятості України є центральним органом виконавчої 

влади, який забезпечує реалізацію державної політики у сфері зайнятості 

населення та трудової міграції, діяльність якого спрямовується і координується 

Кабінетом Міністрів України через Міністра соціальної політики України. 

Також Державна служба зайнятості України була визнана правонаступником 

відповідних органів державної служби зайнятості. Залишилось лише ліквідувати 

Державну службу зайнятості, яка існувала як самостійний центральний орган 

виконавчої влади, що й було зроблено відповідно до Постанови Кабінету 

Міністрів України від 5 березня 2014 року № 90 під назвою «Деякі питання 

державного управління у сфері зайнятості населення» [73]. 

Державна служба зайнятості, а точніше її регіональні підрозділи 

(регіональні центри зайнятості), надає громадянам цілий комплекс послуг, 

коли здійснює реєстрацію безробітних та веде облік наданих їм послуг 

відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження 

Порядку реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які 



112 

шукають роботу». Такими соціальними послугами відповідно до п. 32 Постанови 

можуть бути підбір роботи, здійснення інформаційно-консультаційних, 

профорієнтаційних та інших послуг, передбачених законодавством, сприяння 

у працевлаштуванні, інших видах зайнятості, зокрема шляхом участі у 

громадських та інших роботах тимчасового характеру.  

Варто відзначити, що як центральний орган державної виконавчої 

влади Державна служба зайнятості виконує деякі розпорядчі функції. Як 

зазначила Н.Б. Болотіна, аналізуючи норми Закону України «Про зайнятість 

населення» від 1991 року, відносини між роботодавцем та органом 

працевлаштування регулюються нормами адміністративного законодавства, 

оскільки Державна служба зайнятості стосовно роботодавця наділена 

владними повноваженнями [30, c. 179]. Так само С.П. Маврін вважає, що 

правовідносини між державним органом працевлаштування і роботодавцем 

носять характер підпорядкування [155, c. 149]. 

Дійсно, згідно з Указом Президента України від 16 січня 2013 року 

«Про Державну службу зайнятості України» вона наділена, зокрема, такими 

повноваженнями у сфері державного управління: 

– бере участь у розробленні основних напрямів реалізації державної 

політики у сфері зайнятості населення на середньостроковий період, 

територіальних програм зайнятості населення та їх виконанні (п. 1 ч. 4); 

– узагальнює практику застосування законодавства з питань, що 

належать до її компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення 

законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, 

нормативно-правових актів Міністерства та в установленому порядку подає 

їх Міністрові (п. 2 ч. 4); 

– аналізує показники попиту та пропонування робочої сили і вносить 

Міністерству пропозиції щодо прогнозування розвитку ринку праці (п. 4 ч. 4); 

– здійснює в установленому законодавством порядку збирання, 

опрацювання, подання та поширення адміністративних даних про попит та 
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пропонування робочої сили на ринку праці, надання соціальних послуг 

населенню та роботодавцям (п. 5 ч. 4); 

– взаємодіє з роботодавцями з питань визначення поточної та 

перспективної потреби в робочій силі, професійного навчання населення та 

укомплектування вільних робочих місць (п. 6 ч. 4); 

– взаємодіє з Міністерством доходів і зборів України, Пенсійним 

фондом України, Державною прикордонною службою України, Державною 

міграційною службою України, структурними підрозділами місцевих 

державних адміністрацій з питань соціального захисту населення, іншими 

органами виконавчої влади, зокрема шляхом обміну інформацією для 

забезпечення виконання вимог законів України «Про зайнятість населення» і 

«Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок 

безробіття» (п. 16 ч. 4); 

– формує та веде в установленому порядку перелік суб’єктів 

господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні, 

та суб’єктів господарювання, які здійснюють наймання працівників для 

подальшого виконання ними роботи в Україні в інших роботодавців, 

забезпечує збір відомостей про чисельність працевлаштованих такими 

суб’єктами осіб (п. 18 ч. 4); 

– здійснює контроль за використанням коштів Фонду, застосовує в 

установленому законодавством порядку фінансові санкції та накладає 

адміністративні штрафи (п. 30 ч. 4). 

Однак навіть правовідносини забезпечення та сприяння зайнятості, які 

відносяться до сфери державного управління, у підсумку спрямовані на 

встановлення правовідносин із застосування праці, трудових правовідносин, 

сприяють досягненню задоволення потреби працездатності населення у сфері 

суспільно корисної праці, яка здійснюється громадянами з метою одержання 

заробітку або іншої винагороди. 

Отже, держава бере участь у реалізації права на зайнятість та права на 

соціальний захист від безробіття за допомогою центрального органу 
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виконавчої влади – Державної служби зайнятості як регіонально дислокованої 

мережі установ (регіональних центрів зайнятості), де безробітним надають 

послуги у забезпеченні та сприянні зайнятості відповідно до Закону України 

«Про зайнятість населення». 

Віянням останнього часу в Україні є поява приватних агентств 

зайнятості, які також беруть участь у сприянні зайнятості населення. 

Натомість, як зазначає С. Тумакова, у зарубіжних країнах приватні 

агентства зайнятості мають значне поширення. Так, серед сучасних агентств 

з підшукування персоналу у зарубіжних країнах виокремлюють: універсальні – 

агентства, які займаються пошуком персоналу за замовленням майже в усіх 

секторах ринку робочої сили; з пошуку вищих менеджерів – це еліта 

рекрутерського бізнесу, хедхантери («мисливці за головами»), що здійснюють 

пошук провідних співробітників – менеджерів, які відповідають за певний 

напрямок діяльності компанії, обіймають посади, починаючи із заступників 

начальників підрозділів і закінчуючи президентом корпорації у міжнародних 

штаб-квартирах; що спеціалізуються на лізингу робочої сили – найпоширеніші 

в зарубіжних країнах (у США дві третини працівників компанії є 

тимчасовими працівниками, тобто це спеціалісти, прийняті на роботу під 

реалізацію конкретного проекту. Саме вони створюють сучасні матричні 

структури у персоналі фірми), які здійснюють набір кадрів на постійну 

роботу [363, c. 120]. 

І.Я. Кисельов пише, що сьогодні у ряді країн (США, Великобританія, 

ФРН) приватні агентства працевлаштування серйозно потіснили державні 

біржі праці, взявши майже цілком на себе посередництво при працевлаштуванні 

таких категорій працівників, як музиканти, актори, домашні працівники, 

сільськогосподарські робітники, деякі категорії державних чиновників, 

більшість конторських службовців, певні категорії висококваліфікованих 

працівників (програмісти, юристи, керівники підприємств). Як вказує 

І.Я. Кисельов, у промислово розвинутих країнах підприємці звертаються 

найчастіше саме до приватних посередницьких контор для наймання 
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висококваліфікованих працівників. Їх підшукують не тільки серед 

безробітних, але і серед працюючих або тих, хто навчається. За такі послуги 

у випадку знаходження підходящого працівника приватні контори 

одержують від роботодавців комісійні – до третини річної заробітної плати 

кандидата. У деяких країнах у ряді випадків такі агентства мають право 

одержувати комісійні і від осіб, що звертаються за їх послугами [109, c. 99]. 

У вітчизняній практиці на початку 2000-х рр. приватні агентства 

зайнятості займалися підбором працівників для роботи за кордоном, 

переважно у галузі мореплавства. Г. Вахітова вказує, що основними факторами, 

які визначали кількість приватних агентств зайнятості, були наявність 

морських портів та чисельність населення регіону, тоді як інтенсивність 

міграції також мала вплив, проте значно менший [45]. Тоді ж у п. 32 ч. 3  

ст. 9 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» 

від 1 червня 2000 року № 1775-III був закріплений обов’язок ліцензування 

діяльності у сфері посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном 

[259].  

У зміст Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року навіть 

було включено поняття «послуга з надання персоналу» як господарська або 

цивільно-правова угода, відповідно до якої особа, що надає послугу (резидент 

або нерезидент), направляє у розпорядження іншої особи (резидента або 

нерезидента) одну або декількох фізичних осіб для виконання визначених 

цією угодою функцій. Угода про надання персоналу може передбачати 

укладання зазначеними фізичними особами трудової угоди або трудового 

контракту із особою, у розпорядження якої вони направлені. Інші умови 

надання персоналу (у тому числі винагорода особи, що надає послугу) 

визначаються угодою сторін [218].  

Як бачимо, відповідно до Податкового кодексу в Україні приватні 

агентства зайнятості могли існувати винятково як посередники при 

працевлаштуванні в умовах існуючого трудового законодавства, не стаючи 

при цьому стороною трудових правовідносин. Іншими словами, незважаючи 
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на наявність трудового договору між приватним агентством зайнятості і 

працівником, не можна було говорити про тристоронню конструкцію у 

регулюванні трудових відносин. У подібній ситуації мова йшла винятково 

про посередництво у реалізації трудових правовідносин: коли дві особи 

(працівник і роботодавець) за допомогою приватного агентства зайнятості 

вступають у трудові відносини між собою. Однак для того, щоб бути у руслі 

загальносвітових тенденцій регулювання трудових відносин, українському 

законодавцю необхідно було забезпечити задоволення потреб підприємців у 

мобільній робочій силі, з одного боку, а з іншого – захистити права 

працівників. Один зі способів забезпечення такого захисту полягав у 

законодавчому закріпленні статусу приватних агентств зайнятості як 

спеціальних суб’єктів у сфері сприяння зайнятості. 

У цьому контексті важливим кроком було прийняття нового Закону 

України «Про зайнятість населення» від 5 липня 2012 року, де у Розділі VI 

містяться норми, спрямовані на законодавче забезпечення послуг з 

посередництва у працевлаштуванні, які законодавець розділяє на три види: 

1) послуги суб’єктів господарювання, які надають послуги з посередництва у 

працевлаштуванні в Україні; 2) послуги суб’єктів господарювання, які 

надають послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном; 3) послуги 

суб’єктів господарювання, які наймають працівників для подальшого 

виконання ними роботи в Україні в іншого роботодавця. 

Необхідно відзначити, що Україна, хоч і не ратифікувала Конвенцію 

МОП № 181 «Про приватні агентства зайнятості», за оцінкою експертів МОП 

вимоги щодо регулювання діяльності українських приватних агентств 

зайнятості аналогічні основним вимогам цієї Конвенції. Так, 29 з 36 (тобто 

83 %) вимог, зазначених у Конвенції, повністю відповідають нормам Закону 

України «Про зайнятість населення» [45]. 

Однак деякі норми законодавства України частково не співпадають з 

вимогами Конвенції. Наприклад, ст. 37 ч. 2 Закону України «Про зайнятість 

населення» повністю відповідає нормам Конвенції щодо плати за посередницькі 
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послуги приватних агентств зайнятості при працевлаштуванні усередині 

країни: плата за послуги повинна здійснюватися роботодавцем. Приватні 

агентства зайнятості повинні сприяти працівникам у питаннях правового і 

соціального захисту та інформувати їх про механізм участі у програмах 

державного соціального страхування. Державне соціальне страхування 

ставить за мету забезпечити соціальний захист українських трудових 

мігрантів під час їх працевлаштування за кордоном. Водночас приватні 

агентства зайнятості, які надають посередницькі послуги з працевлаштування 

за кордоном, можуть отримувати плату від шукачів роботи. Ця норма 

частково обмежена тим, що плата стягується лише після того, як працівники 

отримали роботу та/або робочу візу (у разі необхідності) в посольстві чи 

консульстві іноземної держави, а також підписали акт про успішне надання 

послуг (ст. 38 ч. 2 Закону України «Про зайнятість населення»). Більше того, 

працевлаштування моряків (ч. 2 Конвенції) не відокремлено від 

посередницьких послуг з працевлаштування трудових мігрантів, бо Україна 

не ратифікувала Конвенцію МОП «Про найм та працевлаштування моряків» 

від 2006 року. 

Ще одне питання, яке виникає при аналізі норм цього розділу, це 

термінологічні неузгодженості із, наприклад, визнаною міжнародною 

практикою назвою суб’єктів, які надають послуги із посередництва у 

працевлаштуванні, що іменуються приватними агентствами зайнятості.  

Найбільш вдалим розв’язанням цієї проблеми є застосування поняття 

«приватні агентства зайнятості», яке є основним у Конвенції МОП № 181 

[273]. Здається, що така плутанина викликана задумом законодавця через 

розрізнення суб’єктів, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні, 

спростити порядок створення тих суб’єктів, які надають працівників для 

виконання роботи в іншого роботодавця, для ведення діяльності яким 

необхідно отримати дозвіл на кожний трудовий договір із працівником у 

Державній службі зайнятості, що як центральний орган виконавчої влади 

реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції 
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і веде лише перелік таких суб’єктів. Умови отримання дозволу такі: відсутність 

заборгованості суб’єкта господарювання – роботодавця із сплати єдиного 

внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та відсутність 

несплачених штрафів за порушення вимог Закону України «Про зайнятість 

населення». Натомість спеціальних вимог до діяльності самого суб’єкта 

господарювання законодавець не висуває [248]. У свою чергу, для здійснення 

діяльності приватних агентств зайнятості за кордоном обов’язковим є 

отримання спеціальної ліцензії Міністерства соціальної політики України. 

Для забезпечення повної захищеності працівників у відносинах з 

приватними агентствами зайнятості відповідні приватні агентства мають 

бути в обов’язковому порядку ліцензовані та проходити акредитацію перед 

початком роботи. 

Відповідно Розділ VI Закону України «Про зайнятість населення» має 

містити норму щодо умов акредитації на право здійснення діяльності із 

надання послуг з посередництва у працевлаштуванні такого змісту: 1) наявність 

статутного капіталу в розмірі не менш 500 тис. гривень; 2) відсутність 

заборгованості зі сплати соціального внеску, податків, зборів та інших 

обов’язкових платежів; 3) наявність у керівника приватного агентства 

зайнятості вищої освіти, а також стажу роботи у сфері працевлаштування або 

сприяння зайнятості населення в Україні не менш двох років за останні три 

роки; 4) відсутність у керівника приватного агентства зайнятості судимості за 

здійснення злочинів проти особистості або злочинів у сфері економіки.  

Таким чином, приватні агентства зайнятості – юридичні особи, які 

отримали ліцензію Міністерства соціальної політики України та пройшли 

акредитацію на право здійснення діяльності із надання послуг з посередництва 

у працевлаштуванні уповноваженим центральним органом виконавчої влади, 

що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової 

міграції, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. 

Окрім того, норми, присвячені діяльності приватних агентств зайнятості, 

у чинному Законі України «Про зайнятість населення» використовують 
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словосполучення «інший роботодавець», маючи на увазі юридичну або 

фізичну особу, в інтересах, під управлінням та контролем якої виконується 

робота найманими працівниками приватного агентства зайнятості. Як відомо 

із теорії трудового права, статус роботодавця може мати лише та особа, з 

якою працівники вступають у трудові правовідносини, встановлені трудовим 

договором або контрактом [393]. У свою чергу, при направленні працівника 

для роботи в іншої особи трудові відносини між цим працівником і 

приватним агентством зайнятості не припиняються, а трудові відносини між 

цим працівником та особою, де фактично він буде працювати, не виникають. 

Відповідно ж особа, якій приватне агентство зайнятості передає 

працівників для подальшого виконання ними роботи, не може мати 

роботодавчого статусу та згідно з усталеною міжнародною термінологією 

може називатись «організація-користувач», але аж ніяк не роботодавець, 

хоча дійсно фактичного виконує функції останнього. Тому потрібно у тексті 

Закону України «Про зайнятість населення» до особи, яка використовує 

найманих працівників приватного агентства зайнятості, застосовувати термін 

«організація-користувач», як це має місце у ст. 1 Конвенції МОП № 181. 

Така нелогічність склалась через відсутність у чинному законодавстві 

розгорнутого тлумачення договору між приватним агентством зайнятості та 

організацією-користувачем. Тому необхідно у Законі України «Про 

зайнятість населення» закріпити таку конструкцію: «Договір про надання 

працівників є договором, за яким приватне агентство зайнятості направляє 

тимчасово своїх працівників за їх згоди до організації-користувача для 

виконання цими працівниками встановлених їх трудовими договорами 

трудових функцій в інтересах, під управлінням і контролем організації-

користувача, а організація-користувач зобов’язується оплатити послуги з 

надання працівників та використовувати працю направлених до неї працівників 

відповідно до трудових функцій, встановлених трудовими договорами, 

укладеними цими працівниками з приватним агентством зайнятості».  
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Варто також підкреслити, що у чинному трудовому законодавстві 

необхідно закріпити таке обов’язкове правило: трудовий договір, який 

укладається між приватним агентством зайнятості та працівником, якого 

направляють тимчасово для роботи до організації-користувача за договором 

про надання працівників, повинен містити умову про виконання працівником 

за розпорядженням роботодавця встановленої трудовим договором трудової 

функції в інтересах, під управлінням і контролем фізичної особи  

або юридичної особи, що не є роботодавцями за цим трудовим договором.  

В іншому випадку наявне неприпустиме порушення принципу свободи  

праці. За ст. 39 Закону України «Про зайнятість населення» приватні 

агентства зайнятості мають право направляти до організації-користувача 

працівників лише за умови, якщо це передбачено колективним договором 

такого роботодавця, та за наявності згоди професійної спілки організації-

користувача. 

У результаті укладення трудового договору із приватним агентством 

зайнятості працівник набуває права та обов’язки, передбачені трудовим 

законодавством України та умовами трудового договору. Однак він повинен 

мати можливість здійснити суб’єктивні права не тільки у приватному 

агентстві зайнятості, але й в організації-користувачі.  

У цьому аспекті Закон України «Про зайнятість населення» гарантує 

працівникам, направленим на роботу до іншого роботодавця, виплату 

працівникові заробітної плати у розмірі, не нижчому, ніж розмір мінімальної 

заробітної плати, встановленої законом, та заробітної плати, яку отримує 

працівник в організації-користувачі за виконання такої ж роботи; забезпечення 

працівнику часу роботи та відпочинку на умовах, визначених для працівників 

організації-користувача, що передбачено умовами колективного договору та 

правилами внутрішнього трудового розпорядку; нараховування та сплату 

єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на 

користь працівника відповідно до класів професійного ризику виробництва, 
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до якого віднесено організацію-користувача; заборону перешкод укладенню 

трудового договору між працівником та організацією-користувачем. 

Окрім того, приватному агентству зайнятості заборонено направляти 

працівників до організації-користувача, в якого: 1) протягом року скорочено 

чисельність (штат) працівників; 2) не дотримано нормативу чисельності 

працівників основних професій, задіяних у технологічних процесах 

основного виробництва; 3) залучаються працівники для виконання робіт у 

шкідливих, небезпечних та важких умовах праці, а також робіт за основними 

професіями технологічного процесу основного виробництва. 

Саме тому зрозумілою є ідея законодавця обмежити використання 

працівників, направлених на роботу до організації-користувача, на основних 

виробництвах. Однак, на жаль, чинне законодавство України як не визначає 

поняття робіт за основними професіями технологічного процесу основного 

виробництва, так і не наводить переліку видів діяльності, які до них 

належать. 

Також, враховуючи вимоги захисної функції трудового права, на мій 

погляд, необхідно заборонити направляти працівників до організації-

користувача з метою: заміни працівників, які беруть участь у страйку в 

організації-користувачі; виконання робіт у випадку простою (тимчасового 

припинення організацією-користувачем робіт); здійснення процедури 

банкрутства організації-користувача; введення організацією-користувачем 

режиму неповного робочого часу з метою збереження робочих місць при 

загрозі масового звільнення працівників організації-користувача. 

Отже, констатуючи викладене, «органи забезпечення та сприяння 

зайнятості населення» – це організації будь-якої форми власності, головним 

напрямком діяльності яких є надання безробітним громадянам, які 

звертаються до відділень цих організацій, послуг у сфері сприяння та 

забезпечення зайнятості населення. 
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2.4. Роботодавці як суб’єкти сприяння та забезпечення зайнятості 

населення 

 

Обов’язки із забезпечення та сприяння зайнятості населення покладені 

відповідно до чинного законодавства на роботодавців. Комплекс статей 

КЗпП України закріплює обов’язок роботодавця вживати заходів відносно 

переведення працівника на іншу роботу. У даному випадку роботодавець 

виконує функції органу з працевлаштування, адже в його обов’язки входить 

підбір та пропонування своєму працівнику роботи, яку він може виконувати з 

урахуванням кваліфікації й стану здоров’я.  

Відповідно п. 1, 2 і 6 до ст. 40 КЗпП України звільнення працівників на 

підставі таких причин, як скорочення кількості чи штату працівників, 

з’ясована невідповідність працівника посаді, яку він займає, чи роботі, яку 

виконує, внаслідок недостатньої кваліфікації чи стану здоров’я, що заважає 

виконанню певної роботи, поновлення на роботі працівника, який раніше 

виконував цю роботу, допускається, якщо неможливо перевести працівника 

за його згодою на іншу роботу. Вивільнення за таких підстав передбачає 

можливість переведення на вакантну посаду, що не може обмежуватися 

рамками того ж підрозділу, в якому працюють вивільнювані працівники. 

Крім того, пропонуючи працівникові іншу роботу, роботодавець 

зобов’язаний цю роботу конкретизувати, тобто визначити обов’язки, які 

працівник має виконувати на пропонованій роботі (посаді) та розмір 

заробітної плати. В інакшій ситуації звільнення працівника є незаконним.  

Таким чином, фіксація обов’язку роботодавця вживати заходів щодо 

працевлаштування вивільнюваного працівника у сенсі переведення його на 

іншу роботу спрямоване на попередження звільнення працівників внаслідок 

певних обставин. У разі неможливості здійснення переведення через, 

наприклад, відсутність відповідної роботи чи незгоди працівника на 

переведення працівник може бути звільнений. Також роботодавець має право 

сприяти у підвищенні кваліфікації чи перекваліфікації своїх працівників, чиї 
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посади скорочуються через структурні зміни, організовуючи професійне 

навчання за власний кошт. 

У ст.ст. 50 та 51 Розділу ІХ Закону України «Про зайнятість населення» 

під назвою «Соціальний діалог на ринку праці» закріплено, що роботодавці 

беруть участь у здійсненні заходів щодо забезпечення зайнятості населення 

шляхом: 1) створення умов для реалізації громадянами права на працю; 

2) додержання вимог законодавства про працю, зайнятість населення 

та загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок 

безробіття; 3) погодження змісту професійного навчання; 4) реалізації права 

на обрання навчальних закладів, підприємств, установ та організацій  

для професійного навчання безробітного відповідно до встановлених вимог; 

5) участі у державній кваліфікаційній атестації, державній атестації осіб за 

результатами професійного навчання та підтвердженні професійної 

кваліфікації за робітничими професіями осіб, що бажають підтвердити 

результати неформального навчання; 6) подання пропозицій до проектів актів 

законодавства з питань зайнятості населення та трудової міграції; 7) участі у 

здійсненні контролю за дотриманням законодавства у сфері зайнятості 

населення, трудової міграції, професійного навчання та підтвердження 

кваліфікації працівників (ст. 50).  

Роботодавці зобов’язані: 1) забезпечувати гідні умови праці, які 

відповідають вимогам законодавства в сфері оплати праці, охорони і гігієни 

праці; 2) вживати заходів для запобігання масовим вивільненням, у тому 

числі шляхом проведення консультацій з профспілками з метою розроблення 

відповідних заходів, спрямованих на пом’якшення їх наслідків і зменшення 

чисельності вивільнених працівників; 3) здійснювати інші заходи щодо 

сприяння зайнятості населення, передбачені колективними договорами та 

угодами, укладеними на національному, галузевому та регіональному рівнях; 

4) своєчасно та в повному обсязі у порядку, затвердженому центральним 

органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості 

населення та трудової міграції, за погодженням з центральним органом 
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виконавчої влади із забезпечення реалізації державної політики у галузі 

статистики, подавати територіальним органам центрального органу 

виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості 

населення та трудової міграції, інформацію про: попит на робочу силу 

(вакансії); заплановане масове вивільнення працівників у зв’язку із змінами в 

організації виробництва і праці, у тому числі ліквідацією, реорганізацією або 

перепрофілюванням підприємств, установ, організацій, скороченням 

чисельності або штату працівників підприємства, установи, організації 

незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання за два 

місяці до вивільнення; 5) проводити попередні консультації з первинною 

профспілковою організацією, з якою укладено колективний договір, 

залучення працівників інших роботодавців, зокрема працівників суб’єктів 

господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні 

(ст. 51). 

Означені права та обов’язки роботодавців у більшості своїй стосуються 

не тільки соціального діалогу, а в цілому сфери зайнятості. Тому доцільніше 

було б їх виділити в окремий розділ Закону України «Про зайнятість 

населення» під назвою «Участь роботодавців у сприянні та забезпеченні 

зайнятості населення». До цього ж розділу мають бути віднесені норми про 

механізм стимулювання діяльності роботодавців, спрямованої на створення 

нових робочих місць та працевлаштування безробітних. 

Варто відзначити, що впровадження такого механізму впливу на 

роботодавців обумовлено високою часткою застійного безробіття, яке має 

місце в Україні. Це свідчить про незадовільні показники створення нових 

робочих місць, яке є об’єктивним процесом, притаманним розвитку 

економіки, що обумовлюється зростанням і вдосконаленням виробництва, 

його структурними змінами. Без створення нової роботи неможлива 

оптимізація зайнятості працездатних громадян у суспільстві, що є важливим 

фактором підвищення ефективності виробництва та одночасно рівня життя 

населення. У свою чергу, працевлаштування безробітних та створення нової 
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роботи за ринкових умов господарювання має здійснюватись не лише 

адміністративними методами, а переважно засобами стимулювання 

роботодавців. На сучасну подвійну природу інтересу держави та підприємництва 

на ринку праці вказують й авторитетні міжнародні організації. Так, у п. 10 

Висновків про сприяння життєздатним підприємствам, прийнятих на 96-й 

сесії Міжнародної конференції праці у 2007 році, було відзначено, що 

«середовище, яке сприяє створенню й зростанню або перетворенню підприємств 

на стабільній основі, дозволяє поєднати елементи виправданого прагнення до 

одержання прибутку – що є одним з основних рушіїв економічного зростання – 

з потребою в розвитку при належній повазі достоїнства людини та 

забезпечення екологічної стабільності й гідної праці» [89]. 

Стимулювати відповідно до словникових джерел означає «створювати, 

давати стимул або бути стимулом до чого-небудь; прискорювати, посилювати, 

поліпшувати здійснення чого-небудь» [335, c. 699]. У свою чергу, 

працевлаштування – це система організаційних, економічних і правових 

заходів, спрямованих на забезпечення трудової зайнятості населення, а також 

процес пошуку підходящої роботи, підготовка до неї та влаштування на цю 

роботу [68, c. 19]. Чи як зазначається у п. 15 ч. 1 ст. 1 Закону України  

«Про зайнятість населення», воно є «комплексом правових, економічних  

та організаційних заходів, спрямованих на забезпечення реалізації права 

особи на працю». Із наведених наукових та законодавчих тлумачень 

працевлаштування можна зрозуміти, що під стимулюванням працевлашту-

вання безробітних розуміється посилення на підставі певних правових 

засобів зацікавленості роботодавців у наймі на роботу громадян, які мають 

статус безробітних. 

Однак стосовно конструкції «створення нових робочих місць» можуть 

виникнути деякі правові неузгодження, навіть із урахуванням того, що 

чинний Закон України «Про зайнятість населення» у п. 12 ч. 1 ст. 1 закріпив 

легальне тлумачення терміна «нове робоче місце» у такому вигляді: «Робоче 

місце, яке створене у зв’язку із створенням нового суб’єкта господарювання 
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(крім того, що створений шляхом припинення) або збільшенням штатної 

чисельності працівників за умови відсутності скорочення (зменшення) 

середньомісячної чисельності за попередні 12 місяців, а також створене 

шляхом модернізації або зміни технології виробництва, що потребують 

нових знань, навичок та вмінь працівника». Адже, як відомо із науки трудового 

права, робоче місце – це, як правило, конкретне місце роботи окремого 

працівника. Воно характеризується чітко визначеними параметрами: цех, 

дільниця, відділ, відповідний агрегат (автомобіль, трактор) [356, c. 169]. Та й 

у самому Законі України «Про зайнятість населення» робоче місце визначено 

у якості місця (приміщення), в якому працівник постійно чи тимчасово 

перебуває в процесі трудової діяльності і яке визначене, зокрема на підставі 

трудового договору (п. 20 ч. 1 ст. 1). Тобто виходить, що держава впроваджує 

стимули для створення нових приміщень, де будуть здійснювати трудову 

діяльність працівники? На мій погляд, це у корені не правильно та не 

відповідає меті, яку треба досягти вжиттям заходів стимулювання роботодавця. 

Напевно, законодавець занадто захопився економічним аспектом регулювання 

зайнятості населення. Дійсно, В.С. Боровик пише, що з економічної точки 

зору робоче місце – це зайнятість працівника на фізичному робочому місці 

(колективному або індивідуальному), що забезпечує йому рівень доходу 

(заробітної плати) не нижче відповідного прожиткового мінімуму при 

дотриманні встановлених законодавством норм тривалості робочого дня 

(робочого тижня) [32, c. 65]. Однак навіть представники економічної науки 

наголошують на тому, що «таке поняття робочого місце лише економічно 

доцільне» [32, c. 66]. 

У цьому випадку мова має йти про створення нових місць роботи або ж 

нової роботи. 

Щодо першого варіанта, то у підручниках трудового права місце 

роботи визначається як певне підприємство, установа, організація, що 

розташовані у певній місцевості і належать власнику [30, c. 215]. Із цього 

визначення можна виділити дві головні характерні ознаки місця роботи:  
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1) входження працівника в колектив конкретного підприємства; 2) місце 

знаходження підприємства або його територіальне розміщення. До того ж, на 

думку П.Д. Пилипенка, місце роботи як одна з необхідних умов трудового 

договору характеризує передусім правове становище роботодавця як 

учасника трудових правовідносин. Місце роботи вказує передусім на 

роботодавця [356, c. 169]. Питання про місце роботи порушується лише при 

укладенні, зміні та припиненні трудового договору. Тому, якщо розглядати 

місце роботи у традиційному ракурсі обов’язкової умови трудового 

договору, то створення нових місць роботи та укладення трудового договору 

не можуть співпадати у часі. 

Стимулювання створення нових робочих місць у розумінні створення 

нової роботи може виявитись більш обґрунтованою позицією. Адже сьогодні 

провідні вчені у галузі трудового права активно наголошують на тому, що, 

окрім конституційного права на працю, громадянин має ще право на роботу. 

Як слушно зауважує О.І. Процевський, людина вільно обирає чи погоджується 

не на працю, як це визначено у ст. 43 Конституції України, а на роботу, яку 

для неї створює та пропонує держава. Сама можливість заробляти собі на 

життя, як правило, залежить від людини, яка природно має здатність до праці 

та здатна до роботи, а не від держави, яка створює умови для реалізації цієї 

можливості. Обирати можна лише з того, що є, погоджуватися можна на те, 

що пропонується. Держава повинна пропонувати роботу, яку людина може 

обирати чи на яку вільно погоджуватися. Саме роботу, а не працю, бо працею 

володіє людина, а роботу створює держава [299, c. 102].  

Відповідно держава, володіючи правовими важелями впливу, 

зобов’язана, у тому числі і шляхом стимулювання роботодавців, створювати 

нову роботу, сприяти зайнятості громадян. Найбільш близьким до поняття 

«робота» є термін «вакансія», який закріплено у такому вигляді: «Вакансія – 

вільна посада (робоче місце), на яку може бути працевлаштована особа»  

(п. 3 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про зайнятість населення»). Звісно, як і у 

випадку з іншими прикладами використання у Законі України «Про зайнятість 
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населення» конструкції «нове робоче місце», словосполучення «робоче 

місце» має бути замінене на «робота». Щодо сутності правового механізму 

стимулювання роботодавців у створенні нової роботи, то вона, насамперед, 

полягає у формуванні, шляхом застосування правових засобів, посиленні 

свідомої та обумовленої зацікавленості суб’єктів господарювання у 

розширенні штату власних підприємств, установ та організацій. 

У свою чергу, в Україні перші кроки у справі впровадження механізмів 

стимулювання роботодавців до працевлаштування безробітних та створення 

нової роботи зроблено у Законі України «Про зайнятість населення» від 

1 березня 1991 року, який у ч. 2 ст. 20 передбачав, що «підприємствам, 

установам і організаціям, що активно сприяють розв’язанню проблем 

зайнятості населення в регіоні (шляхом створення додаткових робочих місць 

для працевлаштування чи організації оплачуваних громадських робіт  

або використання понад встановлену квоту праці осіб, які потребують 

соціального захисту і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку 

праці, чи використання понад встановлені нормативи робочих місць для 

працевлаштування інвалідів), відповідно до законодавства України 

надаються пільги щодо податків та інших платежів до бюджету, які частково 

або повністю компенсують витрати, пов’язані з прийняттям на роботу 

додаткової кількості працівників». Інші заходи впливу на роботодавців згідно 

з цим Законом носили переважно забезпечувальний та імперативний 

характер. Так, відповідно до ч. 3 ст. 20 роботодавці були зобов’язані надавати 

центрам зайнятості дані про наявність вільних вакансій, а несвоєчасна 

реєстрація або відмова від неї, порушення порядку надання таких даних 

тягнуло за собою юридичну відповідальність. 

Міністерство праці та соціальної політики України 10 січня 2001 року 

видало Наказ № 1 «Про затвердження Порядку надання роботодавцю дотації 

на створення додаткових робочих місць для працевлаштування безробітних», 

де закріпило право на дотацію, тобто кошти Фонду загальнообов’язкового 
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державного соціального страхування України на випадок безробіття, надані 

роботодавцю, що створює додаткові робочі місця для працевлаштування 

безробітних за направленням державної служби зайнятості, на покриття 

витрат на заробітну плату прийнятих на них осіб» [251]. 

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 5 липня 2006 року 

№ 922 «Про затвердження Основних напрямів проведення державної 

політики зайнятості на період до 2009 року» Уряд мав наміри забезпечити 

створення до 2009 року не менше 4 млн робочих місць. Було прийнято 

рішення про реструктуризацію державних підприємств із залученням 

інвестицій для розвитку підприємництва у виробничій сфері на основі 

модернізації застарілих та створення нових робочих місць, встановлення 

сприятливого інвестиційного режиму для підприємств, на яких створюються 

нові робочі місця, надання державної підтримки депресивним регіонам [239]. 

На жаль, як вказує О. Пищуліна, попри оптимістичні звітні показники, 

проголошена програма створення нових робочих місць виявилася 

неефективною, оскільки первинно мала декларативний характер [216]. 

Як вважають автори «Програми сприяння зайнятості населення та 

стимулювання створення нових робочих місць на період до 2017 року» від 

15 жовтня 2012 року, однією з причин зменшення чисельності осіб, 

застрахованих у системі загальнообов’язкового державного соціального 

страхування, є нелегальна (тіньова) зайнятість, до якої залучено близько 

4,7 млн осіб, або 23,1 відсотка чисельності осіб, зайнятих економічною 

діяльністю. Збільшенню обсягу надходжень до бюджетів усіх рівнів та 

фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування 

перешкоджає поширена практика приховування доходів осіб, зайнятих 

економічною діяльністю, шляхом виплати роботодавцями тіньової заробітної 

плати та мінімізації зобов’язань роботодавців із сплати відповідних внесків 

[256]. 

Таким чином, хоч проведення пасивних заходів забезпечення 

працевлаштування та створення нової роботи і призводить до незначного 
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зменшення рівня безробіття, однак провокує активізацію та поширення 

нелегальної (так званої «тіньової») зайнятості з метою приховування виплат 

єдиного соціального внеску чи знижує реальний рівень заробітної плати 

працівників, що негативно впливає на подальше пенсійне забезпечення 

громадян. Звідси у сучасних умовах ринкової економіки був необхідний 

дієвий стимулюючий правовий механізм зовнішнього впливу держави, 

спрямований на формування внутрішньої зацікавленості роботодавця у 

працевлаштуванні безробітних та створенні нової роботи. 

Один із елементів такого механізму представлений сьогодні у Законі 

України «Про зайнятість населення». Так, серед заходів, наведених у ч. 3 

ст. 24 Закону України «Про зайнятість населення», визначається, що 

роботодавцю, який протягом 12 календарних місяців забезпечував створення 

нових робочих місць, працевлаштовував на них працівників і упродовж цього 

періоду щомісяця здійснював їм виплату заробітної плати в розмірі не менше 

ніж три мінімальні заробітні плати за кожну особу, протягом наступних 

12 календарних місяців за умови збереження рівня заробітної плати в розмірі 

не менше ніж три мінімальні заробітні плати за кожну таку особу щомісяця 

за рахунок коштів Державного бюджету України, передбачених у бюджеті 

Пенсійного фонду України, компенсуються фактичні витрати у розмірі 

50 відсотків суми нарахованого єдиного внеску за відповідну особу за місяць, 

за який він сплачений, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. 

Порядок надання роботодавцю права на зменшення розміру єдиного 

внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та зарахування 

стажу особам, працевлаштованим відповідно до ч. 3 ст. 24 Закону України 

«Про зайнятість населення», визначений Постановою Кабінету Міністрів 

України від 13 березня 2013 року № 153 «Про затвердження Порядку 

компенсації роботодавцям частини фактичних витрат, пов’язаних із сплатою 

єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування». 

Згідно з цією Постановою виплата компенсації здійснюється на підставі звіту 

про кількість створених робочих місць та укладених трудових договорів з 
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особами, працевлаштованими на нові робочі місця, щомісяця протягом  

12 календарних місяців після завершення аналогічного періоду з дня 

укладення трудового договору з особою, працевлаштованою на нове робоче 

місце, шляхом перерахування коштів з окремого рахунку органу Пенсійного 

фонду України на банківський рахунок роботодавця, зазначений у довідці. 

Право на компенсацію зберігається за роботодавцем також у разі, коли 

трудовий договір з особою, працевлаштованою на нове робоче місце, 

розірвано та укладено з іншою особою, працевлаштованою на це робоче 

місце, за умови, що рівень заробітної плати в одному календарному місяці 

становив не менше ніж три мінімальні заробітні плати у місяці сплати 

єдиного внеску сумарно за такими трудовими договорами [250]. 

У ст. 25 Закону України «Про зайнятість населення» врегульовано 

питання сприяння зайнятості населення під час реалізації державних 

цільових програм, якими передбачено створення нових робочих місць, та 

інфраструктурних проектів. Так, ініціатор розроблення державних цільових 

програм, якими передбачається створення нових робочих місць, та 

інфраструктурних проектів визначає обсяги створення нових робочих місць 

відповідно до порядку, встановленого Кабінетом Міністрів України, та 

узгоджує обсяги працевлаштування безробітних на створені нові робочі місця 

з територіальними органами центрального органу виконавчої влади, що 

реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції. 

Розпорядники коштів, зазначені у державних цільових програмах, якими 

передбачено створення нових робочих місць, та інфраструктурних проектах, 

подають до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну 

політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, перелік 

роботодавців, які залучені до реалізації таких програм та проектів. Такі 

роботодавці можуть укладати з центральним органом виконавчої влади, що 

реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, 

договір про працевлаштування визначеної кількості безробітних під час 

реалізації відповідних програм та проектів. 
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Окрім того, ч. 2 ст. 27 Закону України «Про зайнятість населення» 

визначає основи регулювання створення нових робочих місць суб’єктами 

малого підприємництва. У цій нормі зазначається, що суб’єктам малого 

підприємництва, які працевлаштовують безробітних строком не менше ніж 

на два роки за направленням територіальних органів центрального органу 

виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості 

населення та трудової міграції, на нові робочі місця в пріоритетних видах 

економічної діяльності, щомісяця компенсуються фактичні витрати у розмірі 

єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за 

відповідну особу за місяць, за який він сплачений. Компенсація виплачується 

за рахунок коштів, передбачених на такі цілі у бюджеті Фонду 

загальнообов’язкового державного соціального страхування України на 

випадок безробіття та Фонду соціального захисту інвалідів (у разі 

працевлаштування інваліда, який зареєстрований в установленому порядку 

як безробітний, але якому відповідно до законодавства допомога по 

безробіттю не призначається), протягом одного року з дня працевлаштування 

безробітного у порядку та за переліком пріоритетних видів економічної 

діяльності, визначених Кабінетом Міністрів України. 

Важливим є те, що у разі звільнення працівника, за якого виплачувалася 

компенсація, з ініціативи роботодавця до закінчення дворічного строку з дня 

працевлаштування сума наданих коштів повертається в повному обсязі до 

бюджету Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування 

України на випадок безробіття або Фонду соціального захисту інвалідів 

залежно від джерела компенсації або на його робоче місце за направленням 

територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, у межах 

дворічного строку працевлаштовується інший безробітний. У разі звільнення 

працівника, за якого виплачувалася компенсація відповідно до ч. 2 ст. 27 

Закону України «Про зайнятість населення», за угодою сторін на його робоче 

місце за направленням територіального органу центрального органу виконавчої 
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влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової 

міграції, у межах дворічного строку працевлаштовується інший безробітний. 

Також компенсація суб’єктам малого підприємництва не виплачується у разі, 

коли роботодавець: 1) має заборгованість із сплати єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування та/або страхових 

внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування; 2) визнаний 

у встановленому порядку банкрутом або стосовно нього порушено справу 

про банкрутство. 

Таким чином, чинне законодавство у сфері сприяння зайнятості 

населення містить лише компенсаційні механізми стимулювання 

працевлаштування безробітних та створення робочих місць, що є його 

слабким місцем. Як слушно зазначають О. Кочемировська та Д. Семенова, 

передбачається, що механізм компенсації (який замінив інститут дотацій на 

створення додаткових робочих місць для працевлаштування безробітних) 

стимулюватиме роботодавців до створення нових робочих місць та 

працевлаштування на них молоді. Втім доцільність такої заміни видається 

сумнівною саме з точки зору ефективності стимулювання роботодавців. На 

сьогоднішній день вартість створення нового робочого місця значно 

перевищує ті виплати та податкові пільги, якими держава намагається 

підтримати відповідну ініціативу роботодавців, і тому навіть ретельно 

виписаний механізм дотацій працює недостатньо ефективно. Компенсаційні 

виплати фактичних витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування є суттєво меншими за дотації, отже, немає 

підстав вважати, що вони стануть кращим стимулом, ніж дотації. Фактично, 

відмова від дотацій є способом економії коштів державного бюджету та 

Фонду соціального страхування на випадок безробіття [385]. 

Британські дослідники Д. Кое і Д. Сноуер вважають, що подібне 

внесення змін тільки в один інститут без відповідних змін в інших інститутах 

може звести нанівець всі зусилля реформаторів. Підштовхування клієнтів 

служби зайнятості до більш активного пошуку нової роботи, поряд з 
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жорсткістю системи виплат допомоги, може мало що дати для скорочення 

рівня безробіття, якщо одночасно не вживати заходів, що стимулюють 

роботодавців наймати нових працівників. У свою чергу, якщо обмежитися 

тільки стимулюючими заходами щодо збільшення робочих місць без 

реформи системи страхування й активних програм на ринку праці, то 

можливе загострення проблеми заповнення вакансій, що виникають [405]. 

У цьому розумінні доцільно розглянути досвід зарубіжних країн у 

стимулюванні роботодавців до працевлаштування безробітних і створення 

нової роботи. 

Наприклад, як зазначає М.Д. Бойко, у Німеччині пріоритетом у процесі 

забезпечення зайнятості вважається введення пільг для новоутворених 

підприємств з метою створення нових робочих місць. До таких пільг 

належить звільнення підприємства протягом перших чотирьох років його 

діяльності від ряду соціальних обов’язків стосовно працівників. У цей період 

роботодавець може звільняти працівників без виплати їм компенсації. Закон 

«Про стимулювання зайнятості» 1985 року вніс зміни до § 112а Закону «Про 

статус підприємства» від 15 січня 1972 року у редакції від 23 грудня 

1988 року, відповідно до яких такого роду звільнення вважаються як такі, що 

відповідають діючому на підприємстві соціальному плану, якщо вони 

вчинені внаслідок зміни в діяльності підприємства. При цьому встановлені 

обмеження для чисельності працівників, яких звільняють у такий спосіб: для 

малих підприємств – 20 % усього персоналу, для великих – 10 %. У цей 

період підприємства взагалі звільняються від дотримання соціального плану 

[29, c. 98]. Як зазначає І.В. Храновський, у Німеччині також існує ряд доплат, 

які надаються роботодавцеві за зниження безробіття: за надання постійної 

роботи довгостроково непрацюючому, за зниження особливо високого рівня 

безробіття в східних районах – дотації на заробітну плату молодим 

працівникам. При цьому перераховані доплати включаються в уже існуючі 

форми допомоги зі сприяння трудовій зайнятості, тим самим доповнюючи їх 

[373, c. 87]. 
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У Швейцарії як спосіб забезпечення зайнятості населення важливу 

функцію виконує створення так званої резервної системи. Суть резервної 

системи полягає в тому, що у публічному секторі економіки в періоди 

економічного підйому резервуються робочі місця й замовлення. Це 

відбувається таким чином, щоб таке резервування не торкалося «важливих 

економічних інтересів» держави (на загальнофедеральному, кантональному 

або місцевому рівні) – ст. 2 Закону про підготовчі заходи щодо запобігання 

криз і забезпечення зайнятості населення від 30 вересня 1954 року. 

Зарезервовані місця й замовлення 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 як створення робочих 

місць у публічному секторі, так і фінансову підтримку приватних підприємців. 

У законодавстві федерального рівня способи забезпечення зайнятості 

публічними структурами не деталізовано. Окреслено лише сфери (експорт, 

туризм, приватні інвестиції, модернізація виробництва тощо) або коло осіб 

(літні працівники й інші працівники, яких найбільше торкається криза), на які 

діяльність держави із забезпечення зайнятості повинна бути орієнтована в 

першу чергу. Субсидії федеральної влади мають індивідуальний характер, а 

тому також недостатньо конкретизовані в законодавстві [302]. 

У Польщі програма створення нових робочих місць комплексно 

поєднує дев’ять взаємозалежних напрямів: 1) стимулювання розвитку 

підприємництва та економічних процесів шляхом неінфляційного підвищення 

ефективного попиту; 2) заохочення інвестицій; 3) підтримка експорту та 

оптимізація імпорту шляхом підвищення конкурентоспроможності вітчизняних 

товарів та оптимізації валютного курсу; 4) активна реалізація програми 

розвитку житлового будівництва; 5) стимулювання розвитку малих підприємств 

і самостійної зайнятості; 6) підвищення зайнятості шляхом зниження рівня 

оподаткування заробітної плати; 7) збільшення ресурсів, що спрямовуються 

на дієві програми з питань ринку праці та поліпшення їх ефективності;  
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8) розвиток гнучких форм зайнятості та зміна положень трудового 

законодавства для підвищення рівня зайнятості; 9) адаптація професійної 

освіти до потреб економіки і ринку праці шляхом поширення дуального (за 

двома спеціальностями) професійного навчання, що використовується у 

країнах з найвищою культурою та продуктивністю праці (Німеччина, 

Швейцарія, Австрія, Данія тощо) [391, c. 28]. 

Розглянувши досвід європейських країн, основними засобами механізму 

створення нової роботи в Україні можуть бути: 1) використання потенціалу 

вакансій та незайнятої роботи; 2) детінізація зайнятості; 3) реструктуризація 

державних підприємств шляхом залучення інвестицій для розвитку 

підприємництва у виробничій сфері на умовах забезпечення модернізації 

застарілої і створення нової високопродуктивної роботи; 4) забезпечення 

ефективного функціонування роздержавлених підприємств у післяприватиза-

ційний період (з урахуванням збереження ефективно діючої та створення 

нової роботи); 5) запровадження сприятливого інвестиційного й податкового 

режиму для підприємств приватної форми власності, які створюють нову 

роботу; 6) запровадження системи державного замовлення на створення 

нової роботи на підприємствах приватної форми власності; 7) надання 

державної підтримки територіям із критичною ситуацією на ринку праці 

шляхом запровадження особливих режимів приватизації, інвестування, 

оподаткування та кредитування, а також розроблення і впровадження 

механізму залучення коштів іноземних кредитних ліній та міжнародної 

технічної допомоги; 8) реалізація політики ефективної підтримки самостійної 

зайнятості населення, сімейного підприємництва; 9) розроблення та 

запровадження системи економічного заохочення підприємств у створенні 

нової роботи для безробітних і підтримки підприємницької ініціативи 

безробітних; 10) створення роботи із неповним робочим часом на допоміжних 

роботах; 11) розвиток сезонних та громадських робіт тощо. 

Отже, стимулювання роботодавців до працевлаштування безробітних і 

створення нової роботи передбачає наявність збуджуючого правового 
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механізму зовнішнього впливу держави, спрямованого на формування 

внутрішньої зацікавленості роботодавця у працевлаштуванні безробітних та 

створенні нової роботи. В Україні серед засобів стимулювання роботодавців 

до працевлаштування безробітних і створення роботи застосовується лише 

компенсаторний, який полягає у відшкодуванні державою роботодавцям 

єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на 

певний термін. Однак через змістовну обмеженість впливу цього засобу 

стимулювання особливої доцільності набуває як відновлення дотаційного 

механізму субсидування створення нової роботи, так і впровадження засобів, 

що успішно працюють у зарубіжних країнах. 

Таким чином, опосередкованими об’єктами впливу політики соціального 

захисту від безробіття і суб’єктами сприяння та забезпечення права на 

зайнятість виступають роботодавці та їх об’єднання. У межах державної 

соціальної політики захисту від безробіття передбачається взаємодія держави 

з роботодавцями, спрямована на формування ефективного рівня та структури 

зайнятості, стимулювання створення нової роботи, недопущення масових 

звільнень працівників, забезпечення максимально безболісного перероз-

поділу працівників, які вивільняються, на інші робочі місця, мінімального 

обсягу часткової зайнятості.  

 

 

2.5. Соціальний діалог як форма взаємодії суб’єктів із забезпечення та 

сприяння зайнятості населення 

 

Базовою моделлю правового регулювання відносин забезпечення та 

сприяння зайнятості населення в сучасних умовах залишається публічна 

модель, яка віддзеркалює інтереси усього суспільства. Публічно-правове 

регулювання суспільних відносин у сфері зайнятості населення, виражаючи 

волю держави, закріплює і захищає суспільні інтереси, зокрема й соціально 

обґрунтовані інтереси учасників соціально-трудових відносин, які складаються 
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на ринку праці. Але, як слушно зазначає В.О. Процевський, складовою 

сучасної моделі правового регулювання соціально-трудових відносин має 

бути приватноправове регулювання, яке за своєю сутністю є договірним,  

що відбиває волю юридично рівних учасників суспільних відносин. 

Приватноправове регулювання є результатом безпосереднього узгодження 

волі учасників соціально-трудових відносин, які виникають при реалізації 

права на працю і в процесі трудової діяльності. Суб’єкти цих відносин 

шляхом домовленості закріплюють і захищають ті інтереси, які мають для 

них суттєвий характер [294, c. 25]. Тому основною формою взаємодії 

суб’єктів, які забезпечують та сприяють зайнятості населення з огляду на 

власні функції, інтереси і покладені відповідно до чинного законодавства 

обов’язки, є соціальний діалог. 

Необхідно відзначити, що вітчизняне законодавство перших двох 

десятиліть незалежності замість категорії «соціальний діалог» використовувало 

термін «соціальне партнерство». 

Соціальне партнерство, на думку С.М. Прилипка, О.М. Ярошенка, 

Н.М. Клименчука, характеризувалось як: а) правовий інститут, що становить 

собою сукупність норм права, які регулюють групу взаємопов’язаних відносин 

між працівниками, роботодавцями й державою; б) правовий принцип, який 

відбиває керівну ідею, характеризуючи закономірності узгодження інтересів 

суб’єктів соціального партнерства; в) суспільні відносини між працівниками, 

роботодавцями й державою, де кожен з їх учасників виступає носієм 

суб’єктивних прав та обов’язків; г) правовий механізм у регламентації 

соціально-трудових відносин [227, c. 11]. 

О.Я. Лаврів соціальне партнерство у галузі трудового права визначав як 

основану на співробітництві систему взаємовідносин найманих працівників, 

роботодавців, держави з вирішення соціально-економічних питань у сфері 

праці, розв’язання соціально-трудових конфліктів шляхом досягнення згоди 

та взаєморозуміння, що виражається у взаємних консультаціях, переговорах, 
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в укладенні сторонами угод, колективних договорів і у прийнятті спільних 

рішень [138, c. 115]. 

Термін «соціальний діалог» у національному законодавстві вперше був 

застосований в Указі Президента України «Про розвиток соціального діалогу 

в Україні» від 29 грудня 2005 року. Правові засади організації та порядку 

ведення соціального діалогу згодом було визначено в Законі України «Про 

соціальний діалог в Україні» від 23 грудня 2010 року [284]. Законом України 

від 17 травня 2012 року № 4719-УІ внесено зміни до деяких законів України 

щодо приведення їх у відповідність із Законом України «Про соціальний 

діалог в Україні». У Законі України «Про організації роботодавців, їх 

об’єднання, права і гарантії їх діяльності» від 22 червня 2012 року № 5026-УІ 

замість терміна «соціальне партнерство» застосовується термін «соціальний 

діалог» [264]. 

Ця позиція національного законодавця відповідає юридичній практиці 

МОП і законодавству країн Західної Європи. Для МОП термін «соціальний 

діалог» охоплює всі типи колективних переговорів, консультацій або обміну 

інформацією між представниками урядів, роботодавців і працівників з 

питань, що становлять загальний інтерес і стосуються економічної та соціальної 

політики. Трудові конфлікти також повинні вирішуватися у рамках трудових 

відносин шляхом ведення колективних переговорів, проведення консультацій 

та за допомогою механізмів запобігання і врегулювання спорів, які 

функціонують належним чином [181, c. 6–7]. 

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про соціальний діалог в Україні» 

соціальний діалог є процесом визначення та зближення позицій, досягнення 

спільних домовленостей та прийняття узгоджених рішень сторонами 

соціального діалогу, які представляють інтереси працівників, роботодавців та 

органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, з питань 

формування та реалізації державної соціальної та економічної політики, 

регулювання трудових, соціальних, економічних відносин. 
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Деякі автори дотримуються точки зору про те, що соціальний діалог і 

соціальне партнерство є двома самостійними поняттями. 

Як визначає В.О. Процевський, соціальний діалог – це лише процес 

визначення та зближення позицій його учасників, це консультації та 

переговори; досягнення ж спільних домовленостей і прийняття узгоджених 

рішень суб’єктами правовідносин у сфері застосування праці за наймом є 

соціальним партнерством [294, c. 27]. 

Схожу позицію має М.П. Стадник, який зазначає, що і соціальне 

партнерство, і соціальний діалог відображають лише форму відносин 

суб’єктів колективно-правового регулювання при врегулюванні колективно-

трудових відносин, тому проведення консультацій, переговорів є соціальним 

діалогом. Укладення ж договорів, угод між суб’єктами відносин у сфері 

застосування найманої праці є соціальним партнерством [115, c. 404]. 

Однак, на мій погляд, при співвідношенні термінів «соціальне 

партнерство» та «соціальний діалог» потрібно погодитись з І.Я. Кисельовим, 

який вказував, що у практиці країн Західної Європи, а також у визначеннях 

МОП використовується саме термін «соціальний діалог», який є тотожним 

терміну «соціальне партнерство» [107, c. 123]. 

Таким чином, соціальний діалог у сфері праці, виходячи зі змісту ст. 1 

Закону України «Про соціальний діалог в Україні», необхідно розуміти як 

процес визначення та зближення позицій, досягнення спільних домовле-

ностей і прийняття узгоджених рішень сторонами соціального діалогу. 

Система соціального діалогу у сфері праці включає сторін, інших 

учасників (суб’єктів), об’єкт (предмет), принципи, рівні, організаційно-правові 

форми, акти соціального діалогу, процедури їх розробки та укладення, порядок 

створення і функціонування спеціалізованих органів соціального діалогу. 

Перелік основних принципів соціального діалогу, закріплений у ст. 3 

Закону України «Про соціальний діалог в Україні», в цілому відповідає 

міжнародним стандартам. Соціальний діалог здійснюється на принципах: 

законності та верховенства права; репрезентативності і правомочності сторін 
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та їх представників; незалежності та рівноправності сторін; конструктивності 

та взаємодії; добровільності та прийняття реальних зобов’язань; взаємної 

поваги та пошуку компромісних рішень; обов’язковості розгляду пропозицій 

сторін; пріоритету узгоджуваних процедур; відкритості та гласності; 

обов’язковості дотримання досягнутих домовленостей; відповідальності за 

виконання прийнятих зобов’язань. Одні з перелічених принципів є 

загальними, оскільки є правовими основами взаємодії сторін для усіх рівнів 

та організаційно-правових форм соціального діалогу, інші є окремими, 

оскільки мають обмежену сферу дії і властиві тільки окремим організаційно-

правовим формам. Викликає заперечення віднесення у ст. 3 цього Закону до 

основних принципів соціального діалогу принципів законності та верховенства 

права, які є загальними і поширюються на всю систему права, є правовою 

основою взаємодії суб’єктів усіх видів правовідносин, у тому числі й 

правовідносин із соціального діалогу. На мій погляд, доцільно було б 

доповнити зазначену статтю принципом, який би дозволив покласти на 

суб’єктів соціального діалогу підвищену відповідальність у сфері сприяння 

та забезпечення зайнятості населення: принципом активної участі суб’єктів 

соціального діалогу у процесі впливу на стан ринку праці та соціальний 

захист від безробіття. 

У ст. 4 Закону України «Про соціальний діалог в Україні» визначено 

рівні та сторони соціального діалогу. У ч. 1 ст. 4 цього Закону передбачено 

чотири рівні соціального діалогу: національний, галузевий, територіальний 

та локальний. На зазначених рівнях соціальний діалог здійснюється на 

тристоронній або двосторонній основі. 

Також у ч. 2 т. 4 цього Закону визначаються сторони соціального 

діалогу. На перших трьох рівнях сторонами соціального діалогу є профспілкова 

сторона, сторона роботодавців і сторона органів виконавчої влади. На 

території відповідної адміністративно-територіальної одиниці стороною 

соціального діалогу можуть бути органи місцевого самоврядування в межах 

повноважень, визначених законодавством. На локальному рівні сторонами 
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соціального діалогу є сторона працівників і сторона роботодавця. При цьому 

профспілки та їх об’єднання, організації роботодавців та їх об’єднання з 

визначеним цим Законом статусом і конкретні органи виконавчої влади 

отримали статус суб’єктів відповідно профспілкової сторони, сторони 

роботодавців і сторони органів виконавчої влади. Так, на національному 

рівні суб’єктами профспілкової сторони визнано об’єднання професійних 

спілок, які мають статус всеукраїнських, суб’єктами сторони роботодавців – 

об’єднання організацій роботодавців із всеукраїнським статусом, суб’єктом 

сторони органів виконавчої влади – Кабінет Міністрів України. На галузевому 

рівні суб’єктами профспілкової сторони є всеукраїнські профспілки та їх 

об’єднання, що діють у межах певного виду або кількох видів економічної 

діяльності, суб’єктами сторони роботодавців – всеукраїнські об’єднання 

організацій роботодавців, що діють у межах певного виду або кількох видів 

економічної діяльності, суб’єктами сторони органів виконавчої влади є 

відповідні центральні органи виконавчої влади. На територіальному рівні 

суб’єктами профспілкової сторони є профспілки відповідного рівня та їх 

об’єднання, що діють на території відповідної адміністративно-територіальної 

одиниці; суб’єктами сторони роботодавців є організації роботодавців та їх 

об’єднання, що діють на території відповідної адміністративно-територіальної 

одиниці; суб’єктами сторони органів виконавчої влади – місцеві органи 

виконавчої влади, що діють на території відповідної адміністративно-

територіальної одиниці. На локальному рівні суб’єктами сторони працівників 

визначено первинні профспілкові організації, а у разі їх відсутності – вільно 

обрані для ведення колективних переговорів представники (представник) 

працівників; суб’єкта ми сторони роботодавців є роботодавець та/або 

уповноважені представники роботодавця. 

Таким чином, у Законі України «Про соціальний діалог в Україні» не 

вирізняються сторони соціального діалогу та їх представники. Натомість 

сторонами соціального діалогу необхідно визнавати працівників і 

роботодавців, а профспілки та організації роботодавців – їх представниками. 
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Останнє прямо слідує із законів України «Про професійні спілки, їх права та 

гарантії діяльності» та «Про організації роботодавців, їх об’єднання, права і 

гарантії їх діяльності», якими профспілки та організації роботодавців визнано 

представниками прав та інтересів відповідно працівників і роботодавців. 

Взаємодія означених суб’єктів соціального діалогу виражається, насам-

перед, у реалізації колективних переговорів. 

У нормах МОП колективні переговори розглядаються як дія або 

процес, що веде до укладання колективного договору. Конвенцією МОП 

«Про сприяння колективним переговорам» № 154 від 1981 року у ст. 2 

передбачено, що термін «колективні переговори» означає усі переговори, які 

проводяться між підприємцем, групою підприємців або однією чи кількома 

організаціями підприємців, з одного боку, та однією чи кількома організаціями 

трудящих – з іншого, з метою: а) визначення умов праці й зайнятості; та/або 

б) регулювання відносин між підприємцями й трудящими; та/або в) регулювання 

відносин між підприємцями або їх організаціями та організацією чи 

організаціями трудящих [287]. Як бачимо, питання зайнятості працівників у 

предметі колективних договорів є одними з найголовніших разом з умовами 

праці. Так само чинний Закон України «Про колективні договори і угоди» від 

1 липня 1993 року у зміст колективного договору та угод на інших рівнях 

соціального діалогу включає положення про забезпечення продуктивної 

зайнятості [258].  

Натомість експерти МОП відзначають, що у сучасних умовах більш 

гнучкого ринку праці і дерегулювання колективні переговори стали більш 

динамічними та одержали більше визнання. Поступово колективні переговори, 

що ведуть до укладання дво- і тристоронніх генеральних угод, дія яких 

поширюється на усю країну, вийшли за межі визначення умов праці в одній 

галузі або на підприємстві. Вони стали охоплювати такі аспекти соціальної та 

економічної політики, які впливають на умови праці і життя, і такі явища, як 

зайнятість, інфляція, професійна підготовка, соціальне забезпечення і зміст 

деяких законодавчих актів соціального характеру. Колективні переговори 
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стали охоплювати тим або іншим чином нові категорії трудящих. Водночас 

загострення жорсткої конкуренції внаслідок технологічних новацій і 

глобалізації спричинило скорочення впливу галузевих угод у багатьох 

країнах і надало більшої значимості колективним переговорам на рівні 

підприємства. З іншого боку, зросло значення колективних угод, оскільки на 

рівні підприємства неможливо врахувати спільні інтереси, особливо, якщо 

існують значні відмінності у розвитку галузей чи регіонів країни [82, c. 8].  

Звідси МОП у своїй доповіді формулює нове поняття соціального 

діалогу як термін, що визначає участь працівників, роботодавців та уряду у 

процесі прийняття рішень у сфері зайнятості та стосовно проблем, що 

виникають на робочих місцях. Він включає всі види переговорів, консультацій 

та обміну інформацією між представниками цих груп щодо спільних 

інтересів у сфері соціально-економічної політики і політики у сфері праці 

[344, c. 5]. 

Відносини соціального діалогу у сфері зайнятості мають тенденції як 

до поглиблення, так і до поширення заходів сприяння та забезпечення права 

на зайнятість, що виробляються та фіксуються в угодах суб’єктами соціального 

діалогу. Трансформація концепції соціального діалогу у західних економічно 

розвинутих країнах є проявом визнання необхідності його адаптації до 

економічних та соціальних перетворень сучасності таких як глобалізація, 

зміни в споживанні, освіті, автоматизація, інформатизація. З точки зору 

кінцевого ефекту, як вказує П. Крісі, – покращення конкурентності та 

зайнятості – невід’ємною частиною діалогу стає врешті-решт діалог між 

працівниками, управлінськими кадрами, власниками і клієнтами на рівні 

конкретної фірми, на місці праці – єдиному місці, де насправді можна 

вирішити проблеми якості продукції, продуктивності праці, підвищення 

ефективності організації, підвищення кваліфікації та проведення 

перекваліфікації [408]. 

Тому важливим етапом у правовій адаптації вітчизняного механізму 

соціального діалогу до сучасних умов постіндустріального суспільства було 



145 

включення у чинний Закон України «Про зайнятість населення» положень 

про соціальний діалог. Однак, якщо у ст. 17 цього Закону йдеться про 

соціальний діалог у сфері зайнятості, то Розділ IX називається «Соціальний 

діалог на ринку праці». 

Так, ст. 17 Закону України «Про зайнятість населення» визначає органи 

соціального діалогу у сфері зайнятості, до яких відносить, насамперед, 

координаційні комітети сприяння зайнятості та раду з професійної орієнтації. 

Дійсно, означені органи створюються в Україні та мають активний 

вплив нарівні з іншими загальними органами у сфері соціального діалогу, які 

створюються згідно зі ст. 9 Закону України «Про соціальний діалог». 

Наприклад, Розпорядженням голови Первомайської райдержадміністрації від 

11 жовтня 2013 року № 239-р було затверджено «Положення про районний 

координаційний комітет сприяння зайнятості населення Первомайського 

району» для підготовки погоджених рішень щодо здійснення політики 

зайнятості на громадських засадах з однаковою кількістю представників 

професійних спілок, органів державного управління, власників підприємств 

або уповноважених органів підприємств [247]. У свою чергу, Рада з питань 

професійної орієнтації відповідно до Положення, затвердженого Постановою 

Кабінету Міністрів України від 21 січня 2009 року № 28, взагалі є 

консультативно-дорадчим органом при Кабінеті Міністрів України, а її 

головою виступає Міністр соціальної політики України [246]. Як координаційні 

комітети сприяння зайнятості, так і рада з професійної орієнтації та інші 

органи, створені на центральному чи на місцевому рівнях, можуть бути 

плацдармом для вироблення узгоджених рішень на тристоронній основі, 

зафіксованих в остаточному варіанті у соціальних програмах у сфері зайнятості 

та актах соціального партнерства. 

Однак дивним, з точки зору юридичної техніки, видається розділення 

означених органів соціального діалогу у сфері зайнятості із системою 

соціального діалогу, представленою у Розділі ІХ Закону України «Про 

зайнятість населення» під назвою «Соціальний діалог на ринку праці». На 
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мій погляд, така назва розділу не передає сутнісної характеристики відносин, 

які виникають у цій сфері. Адже відносини, які виникають між суб’єктами 

соціального діалогу, у цьому випадку стосуються не ринку праці у 

економічному розумінні як сфери перерозподілу робочої сили за галузями 

виробництва та формування ціни на неї, а створення шляхом узгоджених 

позицій найбільш сприятливих умов для забезпечення та сприяння зайнятості 

населення. Тому Розділ IX Закону України «Про зайнятість населення» має 

називатися «Соціальний діалог у сфері зайнятості населення». 

На жаль, більшість із норм права, які містить цей розділ, не мають 

прямого відношення до механізму соціального діалогу, адже є окремими 

правами та обов’язками роботодавців і представників працівників в особі 

професійних спілок щодо їх впливу на сферу зайнятості населення. Варто 

нагадати, що соціальний діалог означає пошук соціального компромісу, у 

тому числі і у сфері зайнятості, який би дав працівникам можливість 

покращити життєвий рівень та отримати доступ до благ вищого рівня, а 

роботодавцям забезпечив надійне та ефективне функціонування виробничої 

сфери, а також, завдяки значному розширенню участі в споживанні, створив 

би абсолютно нову систему для отримання прибутків, якою є як масове 

споживання, так і особистий творчий розвиток працівників. Соціальний діалог є 

процесом узгодження на різних рівнях напрямків розвитку країни, регіону 

або окремих підприємств. При цьому принциповим елементом, навколо 

якого організовано цілий комплекс діяльності партнерів, є можливість 

приділення уваги різноманітним інтересам соціальних груп при прийнятті 

рішень, встановленні стратегічних цілей і розробці програм розвитку. 

Найбільш очікуваний ефект соціального діалогу має бути виражений у 

досягненні і зміцненні консенсусу в суспільстві, а також збільшенні 

включення різноманітних соціальних суб’єктів у досягнення узгоджених 

цілей. 

У свою чергу, у чинному Законі України «Про зайнятість населення» 

інтереси роботодавців та працівників у соціальному діалозі на ринку праці 
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розмежовані між собою. Найчастіше це стосується не процесу прийняття 

взаємоузгоджених рішень щодо зайнятості працівників, а реалізації прав та 

виконання обов’язків перед органами виконавчої влади. Так, не зрозуміло, 

яким чином відноситься до механізму соціального діалогу право роботодавців 

на участь у державній кваліфікаційній атестації, державній атестації осіб за 

результатами професійного навчання та підтвердженні професійної кваліфікації 

за робітничими професіями осіб, що бажають підтвердити результати 

неформального навчання (п. 5 ч. 2 ст. 50); чи право професійних спілок на 

розроблення проектів актів законодавства з питань зайнятості населення та 

трудової міграції (п. 1 ч. 2 ст. 51). Дійсно, наведені у Розділі IX Закону 

України «Про зайнятість населення» норми права мають безпосереднє 

відношення до повноважень роботодавців та професійних спілок у сфері 

сприяння та забезпечення права на зайнятість й можуть проявлятись у формі 

соціального діалогу. Однак це не означає, що наведені у ст.ст. 50 та 51 

Закону України «Про зайнятість населення» права та обов’язки роботодавців і 

професійних спілок у сфері зайнятості є специфічними щодо їх взаємодії у 

сфері соціального діалогу. Адже сама назва «соціального діалогу» вказує – 

те, що відбувається в його рамках, базується, насамперед, на взаємній 

комунікації між партнерами. Наприклад, обмін інформацією і представлення 

позицій є основним та обов’язковим елементом цього процесу.  

На означене звертається увага й у ст.ст. 21 та 29 частини ІІ Європейської 

соціальної хартії (переглянутої). Згідно зі ст. 21 з метою забезпечення 

ефективного здійснення права працівників отримувати інформацію і консультації 

на підприємстві Сторони зобов’язуються вживати заходів або заохочувати 

заходи, які дають можливість працівникам або їхнім представникам згідно з 

національним законодавством і практикою: a) отримувати регулярно або у 

належний час і у зрозумілий спосіб інформацію про економічний і фінансовий 

стан підприємства, на якому вони працюють, при тому розумінні, що деяку 

інформацію може бути заборонено для розголошення або віднесено до 

розряду конфіденційної, якщо її оприлюднення може завдати шкоди 
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підприємству; і b) отримувати своєчасно консультації щодо запропонованих 

рішень, які можуть суттєво вплинути на інтереси працівників, особливо щодо 

тих рішень, які можуть серйозно впливати на наявність робочих місць на 

підприємстві. Згідно зі ст. 29 з метою забезпечення ефективного здійснення 

права працівників отримувати інформацію та консультації у випадках 

колективного звільнення Сторони зобов’язуються забезпечити, щоб роботодавці 

до такого колективного звільнення завчасно інформували і консультували 

представників працівників про шляхи і засоби запобігання колективному 

звільненню або обмеження кількості звільнюваних осіб і пом’якшення 

наслідків звільнення, наприклад шляхом вжиття соціальних заходів, 

спрямованих, зокрема, на надання відповідним працівникам допомоги у 

працевлаштуванні або перепідготовці [81]. 

Відповідно передбаченим у Європейській соціальній хартії (перегля-

нутій) елементам соціального діалогу у Законі України «Про зайнятість 

населення» присвячено такі норми. Роботодавці зобов’язані: вживати заходів 

для запобігання масовим вивільненням, у тому числі шляхом проведення 

консультацій з профспілками з метою розроблення відповідних заходів, 

спрямованих на пом’якшення їх наслідків і зменшення чисельності 

вивільнених працівників (п. 2 ч. 3 ст. 50); проводити попередні консультації з 

первинною профспілковою організацією, з якою укладено колективний 

договір, залучення працівників інших роботодавців, зокрема працівників 

суб’єктів господарювання, які надають послуги з посередництва у 

працевлаштуванні (п. 5 ч. 3 ст. 50). Професійні спілки та їх об’єднання беруть 

участь у консультаціях з питань залучення і використання в Україні 

іноземної робочої сили (п. 1 ч. 2 ст. 51); проводять разом з організаціями 

роботодавців та їх об’єднаннями, органами виконавчої влади та органами 

місцевого самоврядування консультації з питань зайнятості населення  

(п. 2 ч. 2 ст. 51). Як бачимо, Закон України «Про зайнятість населення» 

передбачає таку форму взаємодії у межах соціального діалогу як 

консультація.  
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У свою чергу, інформування як спосіб узгодження інтересів суб’єктів 

соціального діалогу у сфері зайнятості представлено в п. 4 ч. 3 ст. 50 Закону 

України «Про зайнятість населення» у вигляді обов’язку роботодавця 

своєчасно та в повному обсязі у порядку, затвердженому центральним 

органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості 

населення та трудової міграції, за погодженням з центральним органом 

виконавчої влади із забезпечення реалізації державної політики у галузі 

статистики, подавати територіальним органам центрального органу виконавчої 

влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової 

міграції, інформацію про: попит на робочу силу (вакансії); заплановане масове 

вивільнення працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці, 

у тому числі ліквідацією, реорганізацією або перепрофілюванням підприємств, 

установ, організацій, скороченням чисельності або штату працівників 

підприємства, установи, організації незалежно від форми власності, виду 

діяльності та господарювання за два місяці до вивільнення.  

Відповідно надавати інформацію про стан забезпечення зайнятості 

працівників на підприємстві та вжитих заходах щодо сприяння реалізації 

права на зайнятість роботодавець повинен лише органу виконавчої влади у 

сфері зайнятості населення, тоді як професійні спілки та інші представницькі 

органи працівників на ринку праці такої інформації можуть бути позбавлені. 

На мій погляд, у національному законодавстві необхідно передбачити право 

професійних спілок на отримання інформації про стан забезпечення зайнятості 

на підприємстві (розширення чи скорочення штату, причини та обсяг 

масових вивільнень, переведень на часткову зайнятість тощо), вжиті заходи 

щодо сприяння реалізації права на зайнятість (професійне навчання, підвищення 

кваліфікації, підтвердження неформального навчання тощо). Окрім того, 

потрібно передбачати юридичну відповідальність роботодавця за порушення 

обов’язку надати відповідну інформацію. 

Що ж стосується колективних переговорів як обов’язкового та 

визначального елементу соціального діалогу, то Закон України «Про 
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зайнятість населення» у ч. 3 ст. 51 передбачає, що професійні спілки та їх 

об’єднання мають право вносити органам виконавчої влади, органам місцевого 

самоврядування, роботодавцям та їх об’єднанням обов’язкові для розгляду 

пропозиції щодо вдосконалення механізму забезпечення зайнятості населення. 

Однак жодним чином не відображено процедуру розгляду таких пропозицій. 

На мій погляд, означена процедура має бути визначена Постановою Кабінету 

Міністрів України. У цілому, доцільно справедливо нагадати, що колективні 

переговори мають здійснюватись за загальним правилом відповідно до 

законів України «Про колективні договори та угоди» та «Про соціальний 

діалог в Україні». Натомість обов’язкового закріплення у чинному законодавстві 

про зайнятість потребує положення, що колективна угода як нормативно-

правовий акт, який укладається між працівниками та їх представниками і 

роботодавцями та їх представниками на державному, галузевому, регіональному 

рівнях і регулює відносини у трудовій та соціально-економічній сферах  

[362, c. 10], обов’язково має містити положення щодо засобів сприяння та 

забезпечення зайнятості, а також методи контролю з боку представницького 

органу працівників за їх виконанням. 

Таким чином, соціальний діалог у сфері зайнятості – це форма реалізації 

державної соціальної політики у сфері зайнятості населення на договірній 

основі за участю працівників, роботодавців та уряду у процесі прийняття 

рішень щодо сприяння та забезпечення зайнятості населення. Означене поняття 

потрібно закріпити у ст. 1 Закону України «Про зайнятість населення». 

У свою чергу, Розділ ІХ Закону України «Про зайнятість населення» 

має виглядати таким чином: 

«Розділ ІХ. Соціальний діалог у сфері зайнятості 

Стаття 50. Права та обов’язки роботодавців і професійних спілок як 

суб’єктів соціального діалогу у сфері зайнятості 

1. Роботодавці зобов’язані:  

1) завчасно інформувати та проводити консультації з профспілками з 

метою розроблення відповідних заходів, спрямованих на зменшення 

чисельності вивільнених працівників та пом’якшення його наслідків; 



151 

2) проводити попередні консультації з первинною профспілковою 

організацією, з якою укладено колективний договір, залучення працівників 

інших роботодавців, зокрема працівників суб’єктів господарювання, які 

надають послуги з посередництва у працевлаштуванні.  

2. Професійні спілки та їх об’єднання мають право: 

1) брати участь у консультаціях з питань залучення і використання в 

Україні іноземної робочої сили;  

2) отримувати регулярно або у належний час і зрозумілим способом 

інформацію про стан забезпечення зайнятості на підприємстві (розширення 

чи скорочення штату, причини та обсяг масових вивільнень, переведень на 

часткову зайнятість тощо), вжиті заходи щодо сприяння реалізації права на 

зайнятість (професійне навчання, підвищення кваліфікації, підтвердження 

неформального навчання тощо); 

3) проводити разом з організаціями роботодавців та їх об’єднаннями, 

органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування консультації 

з питань зайнятості населення; 

4) вносити органам виконавчої влади, органам місцевого самовряду-

вання, роботодавцям та їх об’єднанням обов’язкові для розгляду пропозиції 

щодо вдосконалення механізму забезпечення зайнятості населення відповідно 

до порядку, визначеного Кабінетом Міністрів України. 

Стаття 51. Умова щодо сприяння та забезпечення зайнятості населення 

у змісті колективного договору (угоди) 

1. При укладенні колективного договору (угоди) суб’єкти соціального 

діалогу зобов’язані включити у його зміст положення щодо засобів сприяння 

та забезпечення зайнятості на підприємстві. 

2. Контроль за виконанням умови щодо сприяння та забезпечення 

зайнятості населення у змісті колективного договору (угоди) покладається на 

представницький орган працівників, а також інші органи соціального діалогу 

у сфері зайнятості. 

Стаття 51-1. Органи соціального діалогу у сфері зайнятості 
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1. Для підготовки погоджених рішень щодо здійснення політики 

зайнятості можуть створюватися координаційні комітети сприяння зайнятості, 

ради з професійної орієнтації та інші органи соціального діалогу. 

2. Порядок формування органів соціального діалогу у сфері зайнятості, 

повноваження та організація їх роботи визначаються відповідно до статті 9 

Закону України «Про соціальний діалог в Україні». 

 

ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО РОЗДІЛУ 

 

1. Розглянуто, що безробіття як соціально-економічний феномен 

характеризується вимушеною незайнятістю частини економічно активного 

населення, його породжує не ринок праці сам по собі, а ринкова економіка у 

цілому. Доведено, що об’єктивною економічною основою виникнення й 

розвитку безробіття є специфічні ринкові відносини власності на засоби 

виробництва. Процес відчуження від власності є разом з тим процесом 

перетворення робочої сили людини в товар, в об’єкт купівлі-продажу на 

ринку праці, а самої людини – носія робочої сили і її власника, в об’єкт 

найму та звільнення, що ставить найманого працівника в умови, за яких він у 

будь-який момент може втратити роботу та опинитися в рядах безробітних. У 

правовому аспекті безробіття – це правовий стан, що характеризується 

відсутністю в частини економічно активного населення можливості реалізації 

права на зайнятість з метою забезпечення повної, ефективної (раціональної), 

вільно обраної та гідної зайнятості.  

2. Визначено, що в основі правового розуміння безробіття не може 

знаходитись безробіття добровільне, у стані якого знаходиться особа через 

суб’єктивні причини, які цілком залежать від носія праці. Таке трактування 

явища безробіття не відповідає провідним засадам правового регулювання 

зайнятості населення, яке має на меті забезпечити повну, продуктивну та 

вільно обрану зайнятість для громадян, захистити їх від наслідків вимушеного 

безробіття, а не створювати безперспективну із соціального та економічного 



153 

боку роботу чи виплачувати матеріальну допомогу тим особам, які не бажають 

заповнювати вільні вакансії та не сприйматимуть виплати допомоги по 

безробіттю як тимчасової компенсації необхідних для життя коштів. В 

останньому випадку мається на увазі аж ніяк не безробіття, а добровільна 

незайнятість.  

3. Вирішуючи питання про правовий статус безробітного, визначено 

декілька специфічних умов, за наявності яких особа може бути визнана 

безробітною та відповідно – суб’єктом права на зайнятість. До таких умов 

належать: вікові обмеження, відсутність роботи та доходу, неможливість 

підшукати підходящу роботу, реєстрація в центрі зайнятості. Відповідно 

безробітний як суб’єкт права на зайнятість – це особа віком від 15 років, яка 

немає роботи і джерел існування, пройшла реєстрацію у центрі зайнятості з 

метою пошуку підходящої роботи. 

4. Зазначено, що право на зайнятість, як і будь-яке суб’єктивне право, 

знаходить своє фактичне відображення у відповідних правовідносинах,  

в які вступають безробітні, тобто, виходячи зі змісту права на зайнятість,  

у правовідносинах забезпечення та сприяння зайнятості населення. 

Правовідносини забезпечення та сприяння зайнятості є самостійної системою 

правовідносин у сфері реалізації права на зайнятість, врегульовані різними 

галузями права, мають найтісніший зв’язок із трудовим правом як його 

міжгалузевим інститутом, адже у кінцевому результаті спрямовані на 

встановлення трудових правовідносин та реалізації мети соціальної політики 

у подоланні безробіття. Вказано, що правовідносини забезпечення та 

сприяння зайнятості населення є складовою частиною відносин розподілу 

робочої сили, відрізняючись від них більш вузькою сферою дії. На відміну 

від самостійного працевлаштування громадян на роботу, правовідносини 

забезпечення та сприяння зайнятості населення мають місце у тих випадках, 

коли встановленню трудових відносин передує сприяння громадянам у 

пошуку роботи з боку спеціально уповноважених органів. 
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5. Визначено, що органи забезпечення та сприяння зайнятості населення – 

це організації будь-якої форми власності, головним напрямком діяльності 

яких є надання безробітним громадянам, які звертаються до відділень цих 

організацій, послуг у сфері сприяння та забезпечення зайнятості населення. 

Держава бере участь у реалізації права на зайнятість та права на соціальний 

захист від безробіття за допомогою центрального органу виконавчої влади – 

Державної служби зайнятості як регіонально дислокованої мережі установ 

(регіональних центрів зайнятості), де безробітним надають послуги у 

забезпеченні та сприянні зайнятості. 

6. Віянням останнього часу в Україні є поява приватних агентств 

зайнятості, які також беруть участь у сприянні зайнятості населення. 

Приватні агентства зайнятості – це юридичні особи, які отримали ліцензію 

Міністерства соціальної політики України та пройшли акредитацію на право 

здійснення діяльності із надання послуг з посередництва у працевлаштуванні 

уповноваженим центральним органом виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, у 

порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Визначено, що у 

результаті укладення трудового договору із приватним агентством зайнятості 

працівник набуває права та обов’язки, передбачені трудовим законодавством 

України та умовами трудового договору. Однак він повинен мати можливість 

здійснити суб’єктивні права не тільки у приватному агентстві зайнятості, але 

й в організації-користувачі.  

7. Доведено, що опосередкованими об’єктами впливу політики 

соціального захисту від безробіття і суб’єктами сприяння та забезпечення 

права на зайнятість виступають роботодавці та їх об’єднання. У межах 

державної соціальної політики захисту від безробіття передбачається 

взаємодія держави з роботодавцями, спрямована на формування ефективного 

рівня та структури зайнятості, стимулювання створення нової роботи, 

недопущення масових звільнень працівників, забезпечення максимально 
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безболісного перерозподілу працівників, які вивільняються, на інші робочі 

місця, мінімального обсягу часткової зайнятості. 

8. Зазначено, що стимулювання роботодавців до сприяння зайнятості 

безробітних і створення нової роботи передбачає наявність збуджуючого 

правового механізму зовнішнього впливу держави, спрямованого на 

формування внутрішньої зацікавленості роботодавця у сприянні зайнятості 

безробітних та створенні нової роботи. Доведено, що в Україні серед заходів 

стимулювання роботодавців до сприяння зайнятості безробітних і створення 

роботи застосовується лише компенсаторний, який полягає у відшкодуванні 

державою роботодавцям єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування на певний термін. Однак через змістовну обмеженість 

впливу цього засобу стимулювання особливої доцільності набуває як 

відновлення дотаційного механізму субсидування створення нової роботи, 

так і впровадження заходів, що успішно використовуються у зарубіжних 

країнах. 

9. Доведено, що соціальний діалог є процесом узгодження на різних 

рівнях напрямків розвитку країни, регіону або окремих підприємств, при 

цьому принциповим елементом, навколо якого організовано цілий комплекс 

діяльності партнерів, є можливість приділення уваги різноманітним 

інтересам соціальних груп при прийнятті рішень, встановленні стратегічних 

цілей і розробці програм розвитку. Найважливіші очікувані результати 

соціального діалогу – це досягнення і зміцнення консенсусу в суспільстві, а 

також збільшення включення різноманітних соціальних суб’єктів у 

досягнення узгоджених цілей. Визначено, що соціальний діалог у сфері 

зайнятості – це форма реалізації державної соціальної політики у сфері 

зайнятості населення на договірній основі за участю працівників, роботодавців 

та уряду у процесі прийняття рішень щодо сприяння та забезпечення зайнятості 

населення. Основними формами здійснення соціального діалогу у сфері 

зайнятості є консультування, інформування та ведення переговорів між 

суб’єктами соціального діалогу. 
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РОЗДІЛ 3  

ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА 

НА ЗАЙНЯТІСТЬ 

 

 

3.1. Механізм реалізації права на зайнятість з огляду на функціонування 

ринку праці 

 

Необхідність з’ясування економіко-правових особливостей ринку праці 

зумовлена насамперед потребою у виробленні державних заходів впливу на 

забезпечення та сприяння зайнятості населення. Слід нагадати, що в Україні 

28 млн осіб працездатного віку [48, c. 38]. Ринкові відносини передбачають 

існування сукупності ринків, що охоплюють різні сфери людської діяльності: 

ринок капіталу, ринок товарів та послуг, ринок праці та ринок ресурсів. 

Визначальними серед факторів соціальної організації економіки є людина і її 

праця. Саме від включення людини у продуктивну діяльність залежить дія 

усіх інших факторів, бо саме праця як процес реалізації фізичних і творчих 

здібностей людини є фактором суспільного прогресу, соціально-

економічного розвитку та умовою задоволення різноманітних всезростаючих 

потреб людини. І без формування і розвитку соціально орієнтованого ринку 

праці неможлива побудова соціально орієнтованої економіки. 

В.В. Безусий підкреслює, що застосування категорії «ринок» для 

визначення взаємодії роботодавців і працівників у сфері надання та отри-

мання роботи не зрівнює працю зі звичайними товарами, оскільки праця – це, 

передусім, процес доцільної вольової трудової діяльності людей і тільки на 

додаток до цього може розглядатися як певний специфічний товар, який не 

може бути відокремлено від працівника [22, c. 333]. 

Зауважимо, що існують близькі за значенням поняття «ринок праці», 

«ринок робочої сили», «ринок трудових ресурсів», «ринок зайнятості». 
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Існує думка, що поняття «ринок праці» та «ринок робочої сили» 

відрізняються одне від одного тому, що робоча сила являє собою потенційну 

здатність до праці, а праця – функціонуючу здатність. Відповідно до цієї 

точки зору поняття «ринок робочої сили» дещо ширше, тому що воно 

охоплює відносини не тільки стосовно зайнятих, а й стосовно незайнятих 

членів суспільства, які активно шукають роботу, тобто охоплює зайнятих і 

безробітних. Поняття «ринок трудових ресурсів» є ще більш широким, тому 

що характеризує трудові ресурси суспільства [213, c. 10].  

Отже, згідно з цією думкою економістів, ринок робочої сили розширює 

горизонти соціально-трудових відносин до масштабів економічно активного 

населення i в вузькому розумінні поняття «ринок робочої сили» можна 

використовувати для характеристики відносин стосовно безробітних. За 

іншою думкою, економічно прийнятним і рівнозначним потрібно вважати 

використання двох термінів – «ринок робочої сили» та «ринок праці», 

оскільки вони тісно поєднані, взаємно доповнюються, переходячи в процесі 

ринкових відносин з одного в інший [135, c. 15]. 

Деякі економісти також, використовуючи термін «ринок робочої сили», 

розглядають його як сферу обігу специфічного товару «робоча сила»; як 

особливий, властивий товарно-грошовим відносинам, спосіб її включення до 

економічної системи [381, c. 3]; як систему відносин, які формуються на 

вартiснiй основі між роботодавцями – власниками засобів виробництва та 

найманими працівниками – власниками робочої сили – для задоволення 

попиту перших на робочу силу як роботодавців і потреб інших у роботі за 

наймом як джерела засобів до існування; як інститут взаємодії споживачів 

робочої сили, тобто роботодавців (юридичних і фізичних осіб), з одного 

боку, та конкретних фізичних осіб, які мають певні фізичні й розумові 

здібності, певні професійні знання, навички та вміння, – з іншого [144, c. 22]. 

Одразу звернемо увагу на те, що у правовій літературі також не існує 

єдності думок щодо використання понять «ринок праці» та «ринок робочої 

сили» у юридичній термінології. Наприклад, С.Х. Джиоєв визнає більш 
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правильним термін – «ринок робочої сили», адже праця не є об’єктом 

купівлі-продажу, оскільки таким може бути тільки робоча сила. Праця ж як 

процес її використання виникає лише після акту купівлі-продажу останньої, 

коли вона перемістилася зі сфери звернення до сфери виробництва [74, c. 23]. 

Натомість С.П. Маврін зазначає, що об’єктом ринку праці і відповідно 

об’єктом трудового договору (контракту) і трудових правовідносин є наймана 

праця. Праця стає найманою і набуває властивостей ринкового продукту за 

наявності, як мінімум, трьох умов. У перше чергу, праця має володіти такою 

якістю, як суспільна корисність, котру розуміють в якості здатності праці 

задовольняти будь-чию потребу. По-друге, праця має бути соціалізована, 

тобто запропонована можливим працівником для споживання в процесі 

виробництва всім потенційним роботодавцям. По-третє, прикладне 

використання праці в інтересах роботодавця має функціонувати виключно на 

підставі договору. Якщо для застосування праці конкретної особи не 

вимагається укладення будь-якого договору і вона здійснюється у 

позадоговірному порядку, наприклад, на родинних засадах або на основі 

примусу, то ця праця не є найманою. Одночасно така праця не може 

виступати і як ринковий продукт. У даному сенсі найманою постає лише та 

праця, яка вільно пропонується широкому колу роботодавців як можливий 

об’єкт трудового договору [155, c. 146].  

На думку А.М. Нурмагамбетова, саме на ринку праці для працівника, 

як власника робочої сили, створюється можливість влаштування на 

конкретне робоче місце, з відповідною оплатою праці, а в роботодавця – 

умови для одержання прибутку. Отже, на ринку праці виникає потенційна 

можливість продажу робочої сили, а її споживання відбувається безпосередньо 

на виробництві [189, c. 20].  

О.В. Собченко вважає, що у юридичному обігу доцільно 

використовувати тільки поняття «ринок праці», але при цьому розглядати цю 

категорію як наукову абстракцію, оскільки щоразу на ринку праці або на 
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ринку робочої сили реалізується «товар», який володіє особливими 

властивостями [340, c. 13].  

Варто погодитись з тими дослідниками, які включають у поняття 

«ринок праці» категорію «ринок робочої сили» як специфічну складову. 

Означена логіка походить від уже розглянутого питання про зміст права на 

працю в ринкових умовах, яке володіє подвійною природою, де безпосередньо 

праву на працю відповідає ринок праці в загальному розумінні, а праву на 

роботу – ринок робочої сили як сфера забезпечення зайнятості осіб за 

трудовим договором. 

Цікавою є думка про те, що в сучасній ринковій економіці вже замало 

говорити про ринок праці лише як про ринок живої праці [205]. Згідно із цією 

точкою зору, існують вагомі докази включення до ринку праці також i ринку 

робочих місць, тому що реально i постійно існують попит на них та їх 

пропозиція. Такий висновок можна зробити на підставі міркування про те, 

що виробництво роботодавця об’єднує працю багатьох працівників так, що 

кожен з них закріплюється за певним робочим місцем, а всі робочі місця 

пов’язані між собою технологією та внутрiшньофiрмовою кооперацією. Тому 

роботодавець, «купуючи» робочу силу, водночас пропонує працівникові 

працювати на певному робочому місці. У свою чергу, i працівник, 

«продаючи» свою робочу силу, створює попит на певне робоче місце. Отже, 

угода «купівлі-продажу» робочої сили відбудеться лише тоді, коли робоче 

місце відповідає вимогам працівника, i навпаки.  

На окреслену позицію впливає, насамперед, марксистська теорія ринку 

праці, відповідно до якої ринок праці визначається як інститут або механізм, 

у якому покупці та продавці здійснюють процеси купівлі-продажу товару 

«робоча сила», вступаючи у відносини товарного обміну. Серед сучасних 

дослідників у сфері економічної науки так трактують ринок праці 

О.А. Грішнова [67], І.Є. Золін [94], Ю.М. Маршавін [163], В.М. Петюх [213]; 

серед правознавців – Ж.А. Горбачова [63], О.В. Собченко [340]. 
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І дійсно, досліджуючи механізм функціонування ринкової економіки 

при капіталізмі, К. Маркс вказував на те, що робоча сила як «сукупність 

фізичних і духовних здібностей, якими володіє організм, жива особа – 

людина» є товаром, а виробничі відносини базуються на вільній купівлі-

продажу робочої сили, де її оцінка коливається навколо вартості, приведеною 

формою якої є заробітна плата. Проте сучасні дослідники в економічній та 

правовій науці, які, слідом за К. Марксом, багато уваги приділяють фазі 

обміну робочої сили на засоби існування, не зважають на те, що ринок 

робочої сили змінився завдяки розвитку капіталістичних суспільних 

відносин, переходу капіталізму в монополістичну стадію і через ускладнення 

економічних зв’язків та економічних відносин. Під впливом робітничого 

руху розширилось поняття умов найму, які тепер включають не лише 

заробітну плату та робочий час, а й гарантії зайнятості, оплачений, але не 

відпрацьований час, соціальні виплати тощо. Через науково-технічний та 

насамперед інформаційний розвиток змінилось ставлення до робочої сили i в 

роботодавців, зокрема до якості робочої сили: кваліфікації, професійної та 

загальноосвітньої підготовки, творчого ставлення до праці, високої якості 

роботи, а також соціальних гарантій та ін. Це змусило роботодавців активно 

включитись у профпідготовку кадрів шляхом авансування матеріальних 

витрат працівників на навчання та матеріальну підтримку тих, хто навчається, а 

також участі у формуванні фондів соціального страхування і т. ін. Тож 

механізм ринку праці вийшов за межі процесу обміну робочої сили, 

пронизуючи й інші фази відтворення цього специфічного товару. 

Отже, зосередження дослідження тільки на фазі обміну робочої сили, 

на мій погляд, потрібно вважати хибним. Таке звуження поняття ринку 

робочої сили призвело до того, що на етапі ринкової трансформації економіки 

України питання регулювання ринку праці здебільшого обмежуються 

державними заходами сприяння працевлаштуванню у вузькому розумінні. 

До вузького розуміння призводить також розгляд ринку праці як 

механізму узгодження попиту та пропозиції робочої сили і механізму 
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забезпечення зайнятості незайнятого населення. Така тенденція помітна, 

наприклад, у законодавстві деяких пострадянських країн у тлумаченні дефініції 

«ринок праці». Згідно зі ст. 1 Закону Азербайджанської Республіки «Про 

зайнятість» ринок праці – сукупність попиту та пропозиції на робочу силу 

[194]. У п. 4 ст. 1 Закону Республіки Казахстан «Про зайнятість населення» 

ринок праці визначається як сфера формування попиту та пропозиції на 

економічно активне населення [193]. Відповідно до ст. 2 Закону Республіки 

Молдова «Про зайнятість населення та соціальний захист осіб, що перебувають 

у пошуку роботи» ринок робочої сили – це економічний простір, у якому 

зустрічаються, зіставляються та вільно реалізуються попит на робочу силу 

власниками капіталу, які виступають як покупці, і пропозиція робочої сили, 

власники якої виступають як оференти [192]. Згідно зі ст. 1 Закону Республіки 

Таджикистан «Про сприяння зайнятості населення» ринок праці – сфера 

формування попиту та пропозиції на робочу силу [196]. 

Крім того, аналіз сучасного механізму функціонування ринку праці 

лише з погляду його державного регулювання також змушує розглядати, 

насамперед, проблеми зайнятості незайнятого населення на рівні суспільного 

виробництва, ігноруючи проблеми, які складаються у його низовій ланці. Але 

однією з особливостей ринку праці є те, що в сучасних умовах він пронизує 

не лише фазу обміну товару «робоча сила», а й фази виробництва, розподілу 

та використання робочої сили. До цього варто додати, що відносини купівлі-

продажу робочої сили безперервні від моменту найму працівників аж до їх 

звільнення.  

У свою чергу, як вказує В.І. Герасимчук, в умовах посткапіталістичного 

суспільства праця стає вільною і творчою, а вдосконалення і всебічний 

розвиток здібностей людини стають її основними потребами. Основною 

метою постіндустріального суспільства, на думку неоінституалізму, стане 

всебічний розвиток особистості [56, c. 5].  

Становлення та розвиток постіндустріального суспільства характери-

зується виникненням нового типу виробництва, в якому людина стає «носієм 
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всезагальних продуктивних сил», постійним переходом економіки товару 

через економіку грошей в економіку людських здібностей, «людський 

капітал», як сукупність професійно-кваліфікаційних навиків, знань, таланту 

індивідів, стає двигуном все більш різнобічного та все менш енергомісткого 

виробництва, перетворенням постіндустріальної господарчої діяльності в 

«економіку дорогої людини», бо успіх виробничої діяльності буде залежати 

від людей, яких прийдеться дорого та довго навчати [80, c. 9]. 

Таким чином, об’єктом відносин праці виступає вже не робоча сила як 

«сукупність фізичних та духовних якостей, якими володіє організм і які 

пускаються ним в хід кожного разу, коли він виробляє будь-які споживчі 

вартості» [54, c. 17], а людський капітал, як «сукупність сформованих і 

розвинутих унаслідок інвестицій продуктивних сил, особистих рис і мотивацій 

індивідів, що перебувають у їх власності, використовуються в економічній 

діяльності, сприяють зростанню продуктивності праці і завдяки цьому 

впливають на зростання доходів (заробітків) свого власника та національного 

доходу» [66, c. 11]. Якщо робоча сила поступово витісняється фізичним 

капіталом, то знання та інформаційні ресурси сьогодні замінюють фізичний 

капітал. Знання та інформаційні продукти стають найбільш важливим 

ресурсом сучасного виробництва [65, c. 19]. 

Визначаючи об’єкт ринку праці, необхідно також враховувати, що 

людський капітал включає сукупність як виробничих, так і загальнолюдських 

навиків, знань, здібностей, якими володіє людина, які їй належать та 

невіддільні від неї, тобто злиті з живою людською особистістю і практично 

використовуються нею у повсякденному житті [33, c. 55]. Якщо навики та 

знання примножуються у процесі їх використання, то такий елемент людського 

капіталу як, наприклад, здоров’я людини, поступово втрачається. І постає 

питання охорони здоров’я та безпеки життєдіяльності. Крім того, на ринку 

праці реалізуються не всі активи людського капіталу, а лише ті, що 

використовуються у виробничому процесі. Такі активи, як моральні цінності, 

знання, що використовуються у повсякденному житті, але не приносять 

доходу, не пропонуються до реалізації на ринку праці.  
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Отже, на ринку праці реалізується та частина людського капіталу, що 

використовується у процесі виробництва і приносить додаткову вартість, 

тобто, «трудовий капітал». Трудовий капітал є реалізованим трудовим 

потенціалом, тобто сукупністю використовуваних факторів праці, викорис-

товуваної інформації у формі отриманих знань, досвіду, поточної інформації, 

що приносять індивіду додаткову вартість у вигляді заробітної плати, відсотків 

та прибутку. 

Виходячи з означеного, ринок праці як економічну категорію можна 

визначити як специфічний механізм із формування та реалізації трудового 

капіталу. 

Окреслений сучасний підхід до розуміння ринку праці відображений у 

його легальному визначенні, що міститься у п. 19 ст. 1 Закону України «Про 

зайнятість населення», відповідно до якого ринок праці – система правових, 

соціально-трудових, економічних та організаційних відносин, що виникають 

між особами, які шукають роботу, працівниками, професійними спілками, 

роботодавцями та їх організаціями, органами державної влади у сфері 

задоволення потреби працівників у зайнятості, а роботодавців – у найманні 

працівників відповідно до законодавства. 

Однак варто зауважити, що якщо з економічної точки зору наведена у 

законодавстві дефініція є досить вдалою, то її юридичний зміст можна 

поставити під сумнів.  

Так, на переконання С.Х. Джиоєва, з яким не можна не погодитись, 

потрібно чітко розмежовувати правові засоби і ринкові механізми в 

регулюванні. Коли мова йде про правове регулювання сприяння трудовій 

зайнятості, маються на увазі тільки ті ринкові регулятори, які набули 

правової форми. У протилежному випадку вони можуть тільки доповнювати 

правовий механізм, не будучи його складовою частиною [74, c. 24]. Тому 

включення до поняття «ринок праці» соціально-трудових, економічних та 

організаційних відносин, з одного боку, є показником використання 

законодавцем системного підходу до розуміння цього явища, а з іншого – 
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недостатньо конкретного окреслення правових ознак ринку праці. У цьому 

контексті Закон України «Про зайнятість населення» не закріплює жодних 

положень щодо визначення соціально-трудових, економічних та організаційних 

властивостей ринку праці, які потребують відображення у діючому 

законодавстві. До того ж сумнівним здається формулювання ринку праці як 

системи відносин.  

Таким чином, враховуючи наведені економіко-правові підходи до 

розгляду терміна «ринок праці», його тлумачення у п. 19 ст. 1 Закону 

України «Про зайнятість населення» має бути викладено таким чином: 

«Ринок праці – правовий механізм задоволення потреб економічно активного 

населення у повній, ефективній та вільно обраній зайнятості». Відповідно 

соціальний захист від безробіття є частиною соціального захисту населення 

на ринку праці, що містить комплекс юридичних гарантій реалізації права на 

зайнятість та превентивних заходів сприяння, які забезпечують громадянам 

збереження і підтримку повної, ефективної та вільно обраної зайнятості. 

 

 

3.2. Юридичні гарантії реалізації права на зайнятість 

 

Слово «гарантія» походить від французького garantie – порука; умова, 

яка забезпечує щось [386, c. 113]. У словнику С.І. Ожегова гарантію визначено 

як поручництво, поруку в чомусь, забезпечення [197, c. 130]. Великий 

тлумачний словник сучасної української мови надає таке визначення 

гарантії: «Гарантія – порука в чомусь, забезпечення чого-небудь» [46, c. 173].  

Як зазначає О. Биков, більшість вчених сходяться в тому, що усі 

гарантії поділяються на загальносуспільні та правові [27, c. 51]. Серед 

загальносуспільних гарантій розрізняють економічні, соціальні, політичні, 

духовні, ідеологічні, організаційні.  

Як підкреслює В.М. Андріїв, економічні, політичні, соціальні, ідеоло-

гічні, духовні та організаційні гарантії виконують функцію матеріального 
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змісту юридичних гарантій: закріплюючи перелічені загальносуспільні гарантії 

в нормативних приписах, юридичні гарантії упорядковують їх у певні 

юридичні конструкції й механізми [11].  

В.Д. Перевалов, відносячи юридичні гарантії до спеціальних, зазначає, 

що це – надання державою формальної (юридичної) загальнообов’язковості 

тим умовам, які необхідні для того, щоб кожна людина могла скористатися 

своїми конституційними правами і свободами. Юридичні гарантії 

встановлюються державою в конституції, нормах поточного законодавства, 

їх метою є реальне забезпечення правовими засобами максимального 

здійснення, охорони й захисту прав і свобод громадян [353]. 

Юридичні словники визначають правові гарантії так: забезпечення 

використання громадянами своїх основних прав і свобод [387, c. 389], 

соціально-економічні умови, а також політико-юридичні засоби, які 

забезпечують реальне відтворення прав особи [390, c. 68]. У навчальних 

виданнях із теорії права гарантії визначають як умови і конкретні засоби, які 

забезпечують фактичне здійснення прав і свобод людини [87, c. 135]; систему 

соціально-економічних, політичних, юридичних, організаційних передумов, 

умов, засобів і способів, що створюють можливості для здійснення особистістю 

своїх прав, свобод, інтересів [352, c. 275]. На думку С.С. Алексєєва, гарантіями 

є умови й особливі юридичні механізми, які покликані забезпечити фактичну 

реалізацію законоположень [4, c. 135].  

М.І. Іншин підкреслює, що в широкому розумінні поняттям «гарантії» 

охоплюється вся сукупність об’єктивних і суб’єктивних факторів, спрямованих 

на справжню реалізацію прав і свобод громадян, на усунення можливих 

причин та перешкод їх неповного або неналежного здійснення і захист прав 

від порушень, що є, на жаль, численними. Хоча ці фактори різноманітні, але 

стосовно процесу реалізації прав і свобод вони виступають як умови, засоби, 

способи, прийоми та методи [100, c. 83]. 

М.І. Матузов та О.В. Малько наголошують на тому, що гарантії це 

система умов, які забезпечують задоволення потреб людини. Їх головним 
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завданням є виконання обов’язків державою та іншими суб’єктами у сфері 

реалізації прав людини [352, c. 98]. 

О.В. Смирнов робить висновок про те, наскільки сутність юридичних 

гарантій полягає в організаційно-правових засадах, які забезпечують здійснення 

суб’єктивних прав, настільки гарантії завжди виражаються у формі правових 

норм, які або сприяють максимальній свободі дій (волевиявленню) суб’єкта з 

реалізації свого права, або впливають на зобов’язаних осіб шляхом 

встановлення необхідності виконувати вимоги уповноваженого суб’єкта 

[288, c. 53–54].  

Тобто, втілення прав для юридичних гарантій є основоположною 

функцією, для досягнення якої законодавець фіксує ті або інші норми-

гарантії. Означене підтверджується й розглянутим значенням слова 

«гарантія», яке пояснює, що покликання будь-якої правової гарантії полягає 

у забезпеченні досягнення певного юридичного результату. Тому, якщо 

вказувати на гарантії прав, то прямим призначенням, головною метою 

юридичних гарантій є втілення у життя цих прав, відповідна їх реалізація.  

Як писав В.М. Скобєлкін, здійснення суб’єктивного права включає не 

лише вступ у ті чи інші відносини та їх подальше існування, але й усунення 

перешкод, які виникають у процесі здійснення суб’єктивного права, охорону 

від можливих порушень [327, c. 30].  

На думку Л.І. Лазор, з якою варто погодитись, призначення правових 

гарантій полягає у забезпеченні реальної можливості досягнення передбаченого 

правом соціального блага шляхом безперешкодної реалізації прав [140, c. 4].  

Так, конституційне право на працю є саме таким благом, оскільки 

передбачає, наприклад, можливість заробляти собі на життя. У преамбулі  

ж до КЗпП України вказано, що «Кодекс законів про працю України визначає 

правові засади і гарантії здійснення громадянами України права 

розпоряджатися своїми здібностями до продуктивної і творчої праці».  

Якщо поглянути на гарантії забезпечення реалізації прав і свобод 

людини з точки зору їх функцій, то вони виглядають як виконання державою 
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обов’язку по відношенню до людини, яка реалізує свою природну здатність 

до праці, а також у процесі трудової діяльності. 

Чинний КЗпП України серед гарантій трудових прав виділяє гарантії 

зайнятості. Так, у ч. 2 ст. 3 цього кодексу вказується, що «… гарантії щодо 

зайнятості, охорони праці, праці жінок, молоді, інвалідів надаються в 

порядку, передбаченому законодавством про працю». У свою чергу, серед 

гарантій забезпечення права громадян на працю у ст. 5-1 КЗпП України 

називає: «Вільний вибір виду діяльності; безплатне сприяння державними 

службами зайнятості у підборі підходящої роботи і працевлаштуванні 

відповідно до покликання, здібностей, професійної підготовки, освіти, з 

урахуванням суспільних потреб; надання підприємствами, установами, 

організаціями, відповідно до їх попередньо поданих заявок, роботи за фахом 

випускникам державних вищих навчальних, професійних навчально-виховних 

закладів; безплатне навчання безробітних нових професій, перепідготовку в 

навчальних закладах або у системі державної служби зайнятості з виплатою 

стипендії; компенсацію відповідно до законодавства матеріальних витрат у 

зв’язку з направленням на роботу в іншу місцевість; правовий захист від 

необґрунтованої відмови у прийнятті на роботу і незаконного звільнення, а 

також сприяння у збереженні роботи» [114]. 

Однак, якщо розібратись в означених гарантіях, то виходить, що 

переважна більшість з них все ж таки відносяться не до права на працю, а до 

права на зайнятість як правового механізму реалізації права на працю. 

Так, ст. 5-1 КЗпП України до гарантій права на працю відносить 

систему професійної підготовки. Як пояснює ст. 34 Закону України «Про 

зайнятість населення»: «Професійне навчання – набуття та удосконалення 

професійних знань, умінь та навичок особою відповідно до її покликання і 

здібностей, що забезпечує відповідний рівень професійної кваліфікації для 

професійної діяльності та конкурентоспроможності на ринку праці». Але 

виникає питання: яким чином право на професійне навчання гарантує право 
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на працю? Хіба громадянина, який пройшов професійне навчання, на підставі 

його результатів зобов’язані прийняти на роботу?  

У цьому контексті слушним є зауваження О.М. Медвєдєва стосовного 

того, що право на зайнятість можна вважати юридичною гарантією права на 

працю тільки тоді, коли воно виступає у формі права на державне сприяння 

чи забезпечення в одержанні роботи або необхідної профпідготовки з 

обов’язковим прийомом на роботу [9, c. 71].  

С.Х. Джиоєв зазначає, що під юридичними гарантіями права на працю 

варто розуміти тільки ті правові засоби та способи, які реально дають мож-

ливість отримання роботи і з якими кореспондується юридичний обов’язок 

відповідних органів і організацій прийняти громадянина на роботу [74, c. 26].  

Наприклад, згідно з ч. 4 ст. 34 Закону України «Про зайнятість 

населення» роботодавець має право укладати з працівниками або іншими 

особами, які не перебувають з ним у трудових відносинах, за їх згодою 

договори про направлення їх до навчальних закладів для професійної 

підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації. Зазначеним договором 

на працівника або іншу особу, яка направляється на навчання, може бути 

покладено обов’язок відпрацювати на посаді відповідно до отриманої 

кваліфікації в такого роботодавця після закінчення навчання протягом 

погодженого сторонами строку, який повинен бути порівнянний з обов’язками, 

що взяв на себе роботодавець щодо оплати та строку навчання, але не більше 

ніж три роки. 

Тобто право на працю здійснюється в тій мірі, у якій держава виконує 

свій обов’язок із забезпечення громадян роботою. Також юридичні гарантії 

права громадян на державне сприяння в одержанні роботи або профпідготовки 

заради цього не потрібно ототожнювати з юридичними гарантіями права на 

працю. Вони збігаються, головним чином, лише при реалізації права на 

забезпечення зайнятості.  

Так, ще К.П. Уржинський наполягав на тому, що юридичними 

гарантіями права на працю необхідно вважати лише такі передбачені 
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законодавством засоби, таку діяльність трудових колективів, державних та 

громадських органів, які сприяють безперешкодному здійсненню цього права, 

досягненню максимально можливих позитивних результатів на основі 

законності [366, c. 22].  

На означене звертала увагу й М.Ю. Лаврікова, яка вказувала, що одне з 

найбільш істотних призначень гарантій права у сфері зайнятості полягає в 

тому, щоб сприяти безперешкодному вільному вибору місця та роду діяльності, 

розвитку ініціативи громадян, досягнення певних позитивних результатів на 

основі узгодження інтересів наймача та працівника. Таке розуміння гарантій 

стосовно права на працю дозволяє сформулювати основне призначення 

служби зайнятості – регулювання попиту та пропозиції на робочу силу, 

раціональне залучення громадян до сфери суспільного виробництва. Юридичні 

гарантії в цій сфері сприяють здійсненню права громадян розпоряджатися 

своєю здатністю до праці як при укладенні трудового договору, так і в 

процесі її реалізації [137, c. 15]. 

Отже, гарантії права на зайнятість не можна ототожнювати із гарантіями 

права на працю. Гарантії права на зайнятість слугують законодавчим 

інструментом забезпечення та сприяння зайнятості, допомагають втілити у 

життя природну здатність людини до праці. Як підкреслює Т.Г. Маркіна, 

головне призначення гарантій у сфері зайнятості полягає у тому, щоб 

сприяти безперешкодному здійсненню права на працю, розвитку ініціативи 

громадян, досягненню певних позитивних соціально-економічних результатів. 

Адже гарантія не є самоціллю, це лише засіб задоволення певних потреб, 

який сприяє зайнятості населення [158]. Виходячи з цього, вважаю, що назва 

ст. 5-1 КЗпП України має бути змінена на «Гарантії права громадян на 

зайнятість». 

М.Ю. Лаврікова зазначає, що в юридичній літературі правові гарантії 

диференціюються, за загальним правилом, на три групи залежно від стадії 

розвитку трудових правовідносин: гарантії, що сприяють залученню громадян у 
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сферу праці; гарантії, що забезпечують здійснення працівниками своїх прав; 

гарантії, спрямовані на відновлення порушених трудових прав [137, c. 16]. 

В.В. Безусий вважає, що гарантії у сфері зайнятості і працевлаштування 

можна об’єднати у такі групи: гарантії, спрямовані на забезпечення вільного 

вибору роботи; гарантії, спрямовані на захист трудових прав працівників під 

час встановлення і припинення трудових відносин; гарантії, спрямовані на 

зниження безробіття та забезпечення безробітних засобами до існування; 

спеціальні гарантії працівникам зі зниженою конкурентоспроможністю на 

ринку праці [23, c. 12]. 

О.Є. Орлова, розглядаючи правові гарантії, установлені для осіб, які 

мають статус безробітного, ділить їх на чотири групи: 1) гарантії реалізації 

права на працю в умовах, що відповідають вимогам безпеки та гігієни праці; 

2) гарантії матеріальної підтримки в період безробіття; 3) гарантії забезпечення 

зайнятості безробітних; 4) гарантії здійснення організаційно-правових засобів, 

які покликані попереджати порушення зобов’язаними особами прав 

безробітних [200]. 

Однак найбільш близькою до оптимального поділу гарантій права на 

зайнятість є Л.В. Серьогіна, яка за функціональним критерієм гарантії права 

на зайнятість поділяє на дві групи: гарантії реалізації права на сприяння в 

працевлаштуванні; гарантії реалізації права на матеріальну підтримку  

[321, c. 175].  

Дійсно, обраний дослідницею критерій, який передбачає класифікацію 

гарантій права на зайнятість за функцією, яку вони виконують, найбільш 

оптимально вибудовує систему гарантій та заходів їх реалізації залежно від 

результату, якого передбачається досягнути.  

У цьому контексті гарантії за функціональним критерієм можуть бути 

поділені за аналогією із правом на зайнятість на гарантії у сфері сприяння 

зайнятості населення та гарантії у сфері забезпечення зайнятості населення. 

Перші мають відображати права громадян на обов’язкове створення 

державою умов та стимулів для їх повної, вільної та ефективної зайнятості, а 
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другі – права щодо беззаперечного надання державою їм роботи чи 

матеріальної підтримки у разі неможливості миттєвого реагування на потреби 

громадян. 

Відповідно до цієї класифікації гарантій права на зайнятість уточнення 

потребує їх перелік, закріплений у діючому законодавстві.  

Згідно зі ст. 5 Закону України «Про зайнятість населення» держава 

гарантує у сфері зайнятості: «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». 

Так, формулювання «вільне обрання місця застосування праці», яке 

міститься у п. 1 ст. 5 Закону України «Про зайнятість населення», є цілковитим 

відображенням права на працю, адже відповідає змісту ст. 43 Конституції 

України, згідно з якою «кожен має право на працю, що включає можливість 

заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно 

погоджується». Тобто апріорі застосування праці в тому місці, щодо якого 

відсутня згода особи, є примушуванням до праці, яке забороняється ч. 3 

ст. 43 Конституції України. Напевно, законодавець мав на увазі термін 

«місце роботи», під яким у науці трудового права розуміють конкретного 

роботодавця.  

Тому вищеозначене право в контексті сфери зайнятості варто викласти, 

як право «на вільний вибір місця роботи шляхом прямого звернення до 
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роботодавців або за посередництвом центрального органу виконавчої влади, 

що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової 

міграції, чи суб’єктів господарювання, які надають послуги з посередництва 

у працевлаштуванні». Що стосується ч. 2 п. 1 ст. 5 Закону України «Про 

зайнятість населення» («вільне обрання… виду діяльності, вільний вибір або 

зміну професії»), то в контексті розглянутих дефініцій зайнятого населення 

та його категорій, воно має виглядати як право «на вільне обрання виду 

зайнятості», адже право на вільний вибір або зміну професії є складовою 

права на професійне навчання. До того ж зі змісту Закону України «Про 

зайнятість населення» варто виключити ст. 6, яка недоречно конкретизує 

названі права. 

Право на одержання заробітної плати (винагороди) відповідно до 

законодавства, закріплене у п. 2 ст. 5 Закону України «Про зайнятість 

населення», є також елементом права на працю, що слідує зі змісту ст. 23 

Загальної декларації прав людини, де зазначається, що «кожний працюючий 

має право на справедливу та задовільну винагороду, яка забезпечує гідне 

людини існування для неї самої і її родини, що доповнюється, за необхідності, 

іншими засобами соціального забезпечення», та реалізується у ст. 43 

Конституції України, щодо якої Конституційний Суд України в абз. 3 пп. 6.1.1 

мотивувальної частини Рішення від 29 січня 2008 року № 2-рп/2008 уточнив: 

«Визначене статтею 43 Конституції України право на працю Конституційний 

Суд України розглядає як природну потребу людини своїми фізичними і 

розумовими здібностями забезпечувати своє життя». Конкретизується це 

право у ст. 21 Закону України «Про оплату праці», згідно з якою «працівник 

має право на оплату своєї праці відповідно до актів законодавства і 

колективного договору на підставі укладеного трудового договору». Отже, 

положення п. 2 ст. 5 Закону України «Про зайнятість населення» має бути 

виключене. 

Право на професійну орієнтацію з метою самовизначення та реалізації 

здатності особи до праці, яке є гарантією права на зайнятість згідно  



173 

з п. 3 ст. 5 Закону України «Про зайнятість населення», виступає необхідним 

елементом професійного самовизначення особи. Змістовно означене право 

розкривається у ч. 1 ст. 32 Закону України «Про зайнятість населення», де 

тлумачиться, як «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». 

Особливо визначальним є проведення цих заходів щодо найменш 

конкурентоспроможних громадян на ринку праці, адже дозволяє їм не лише 

орієнтуватися в існуючих видах зайнятості та професіях, але й адаптуватися 

до умов навчального, професійного та виробничого середовища. 

Взаємопов’язаною з цієї гарантією є гарантія, вказана у п. 4 ст. 5 

Закону України «Про зайнятість населення», яка передбачає право громадян 

на «професійне навчання відповідно до здібностей та з урахуванням потреб 

ринку праці». При первинному розгляді формулювання цієї гарантії виникає 

питання: відповідно до яких саме здібностей (до праці, спеціальності, за 

станом здоров’я) громадянин має право на професійне навчання; хто ці 

здібності визначатиме; на яких підставах може бути обмежене право на 

професійне навчання, якщо буде визначено, що особа певних здібностей не 

має? На мій погляд, застосоване законодавцем формулювання є не коректним 

з точки зору юридичної техніки та може викликати низку правозастосовних 

проблем. 

Однак безпосереднє закріплення означеної гарантії є, безумовно, в 

сучасних умовах важливим, що підтверджується не тільки вітчизняним 

законодавством, але й низкою міжнародно-правових актів. Так, у Рекомендації 

МОП «Про розвиток людських ресурсів: освіту, підготовку кадрів і безперервне 

навчання» № 195 від 2004 року відзначається, що «освіта, підготовка кадрів 

та безперервне навчання мають основний характер і повинні бути невід’ємною 

частиною соціальної політики держав. Більше того, держави-члени повинні 
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визнавати право кожного громадянина на освіту та професійну підготовку й 

у співробітництві із соціальними партнерами забезпечувати доступність 

безперервного навчання для всіх».  

Як в цьому контексті зазначають А.М. Лушников та М.В. Лушникова, 

ХХІ століття – це століття «інформаційного суспільства». В індустріальній 

системі, знання та творчі здібності працівника, були якби відділені від праці, 

яка повинна виконуватися точно за інструкцією, відповідно до технічних 

норм. У новій економіці знань створюються цілісні моделі ініціативної 

творчої праці, основаної на самоорганізації і самоконтролі. Нові форми 

організації праці пред’являють й інші вимоги до особистості працівника та 

його здатності до праці, модифікується і трудова функція працівника. Це й 

нові вимоги до постійного поповнення та поновлення професійних знань, 

широкої кваліфікації працівника при поєднанні функцій і професій, а також 

вимоги до творчих складових трудових прав та обов’язків. Мова йде про так 

звану професійну мобільність сучасного працівника [149, c. 237]. Тому 

незрозумілою є орієнтація законодавця на «урахуванням потреб ринку праці» 

при формулюванні права на професійне навчання, адже ще К. Поланьї 

заявляв, що ринкова економіка повинна бути «вбудована» у суспільство, на 

відміну від ринкового суспільства, «вбудованого» в економіку [220, c. 60].  

Звідси слідує, що за сучасних умов та додержання положень Конституції 

України, а саме, що Україна є соціальна, правова держава, сам ринок праці 

повинен бути вбудований у громадянське суспільство, у якому права та 

обов’язки повинні бути визначені на противагу владі ринку.  

А.М. Лушников підкреслює, що на рубежі нового тисячоліття на 

перший план виходять не тільки проблеми економічних інтересів, але, 

насамперед, розвиток усього спектра трудових прав, відбувається зсув 

акцентів з «економічної» людини на особистість, її власні блага. Ціннісні 

пріоритети прав людини усе більше переміщаються зі сфери економічної та 

фізичної безпеки працівника у сферу суб’єктивного самопочуття та «якості 

трудового життя», «гідної праці» [149, c. 240]. Як уже вказувалось у 



175 

попередньому розділі, ринок праці – це механізм задоволення потреб 

економічно активного населення у повній ефективній та вільно обраній 

зайнятості. Але цей механізм не може визначати ціннісні та професійні 

пріоритети громадян, він лише сприяє їх повній реалізації. У свою чергу, для 

опису мотивації до професійного навчання варто скористатись концепцією 

гідної праці, тобто праці, яка приносить достатній дохід і при цьому залишає 

час для соціальних, сімейних, культурних, політичних та інших сторін життя, 

підвищення професійної кваліфікації.  

Отже, гарантії, які міститься у п. 3 та 4 ст. 5 Закону України «Про 

зайнятість населення», варто викласти в п. 3 цього Закону, як право на 

«професійну орієнтацію та професійне навчання з метою реалізації принципу 

гідної праці». Також ст.ст. 7 та 8 доцільно вилучити із тексту Закону України 

«Про зайнятість населення» як такі, що дублюють положення Розділу V 

цього ж нормативно-правового акта.  

У свою чергу, п. 4 ст. 5 Закону України «Про зайнятість населення» має 

відобразити гарантію, пов’язану із проходженням професійного навчання та 

подальшого працевлаштування. Така можливість, наприклад, передбачена 

ч. 4 ст. 34 Закону України «Про зайнятість населення» при укладенні так 

званого учнівського договору. 

Також необхідно відзначити, що право на «підтвердження результатів 

неформального професійного навчання» (п. 5 ст. 5 Закону України «Про 

зайнятість населення») є складовим права на професійне навчання, що 

підтверджується включенням окремих аспектів неформального професійного 

навчання у Розділ V Закону України «Про зайнятість населення» під назвою 

«Професійна орієнтація та професійне навчання», а також у Закон України 

«Про професійний розвиток працівників», і тому залишається незрозумілим 

його винесення в окрему гарантію у сфері зайнятості. На мій погляд, п. 5 ст. 5 

Закону України «Про зайнятість населення» має бути виключений. 

У п. 6 ст. 5 Закону України «Про зайнятість населення» законодавець 

закріплює одразу три гарантії права на зайнятість: 1) право на безоплатне 
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сприяння у працевлаштуванні; 2) право на обрання підходящої роботи; 

3) право на одержання інформації про ситуацію на ринку праці та перспективи 

його розвитку. Розглянемо ці гарантії. 

Так, право на безоплатне сприяння у працевлаштуванні та право на 

обрання підходящої роботи походять від обов’язку держави надати 

громадянину роботу, який закріплюється ст. 2 КЗпП України, згідно з якою: 

«Право громадян України на працю, – тобто на одержання роботи з оплатою 

праці не нижче встановленого державою мінімального розміру, – включаючи 

право на вільний вибір професії, роду занять і роботи, забезпечується 

державою». Реалізація означеного права згідно з Розділом ІІІ Закону України 

«Про зайнятість населення» покладена на центральний орган виконавчої 

влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та 

трудової міграції, яким відповідно до Положення про Державну службу 

зайнятості України, затвердженого Указом Президента України №19/2013 від 

16 січня 2013 року, є Державна служба зайнятості України як центральний 

орган виконавчої влади. 

Відповідно до п. 3 цього Положення основними завданнями Державної 

служби зайнятості України є: «1) реалізація державної політики у сфері 

зайнятості населення та трудової міграції; 2) внесення Міністрові пропозицій 

щодо формування державної політики у сфері зайнятості населення та 

трудової міграції; 3) сприяння громадянам у підборі підходящої роботи; 

4) надання роботодавцям послуг з добору працівників; 5) участь в організації 

проведення громадських та інших робіт тимчасового характеру; 6) сприяння 

громадянам в організації підприємницької діяльності, зокрема шляхом 

надання індивідуальних та групових консультацій; 7) участь у реалізації 

заходів, спрямованих на запобігання масовому вивільненню працівників, 

профілактика настання страхових випадків, сприяння мобільності робочої 

сили та зайнятості населення в регіонах з найвищими показниками 

безробіття, монофункціональних містах та населених пунктах, залежних від 
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містоутворюючих підприємств; 8) організація підготовки, перепідготовки і 

підвищення кваліфікації безробітних з урахуванням поточної та перспективної 

потреби ринку праці; 9) проведення професійної орієнтації населення;  

10) додаткове сприяння у працевлаштуванні окремих категорій громадян,  

які неконкурентоспроможні на ринку праці; 11) здійснення контролю  

за використанням роботодавцями та безробітними коштів Фонду загально-

обов’язкового державного соціального страхування України на випадок 

безробіття» [241]. 

Тобто, окрім сприяння у працевлаштуванні та обранні підходящої 

роботи, Державна служба зайнятості України надає ще цілу низку послуг, 

спрямованих на надання роботи громадянам. 

Натомість серед завдань Державної служби зайнятості України наявні 

як забезпечувальні заходи, так і такі, що мають характер сприяння. Виходячи 

ж з наведеної норми ст. 2 КЗпП України, право на безоплатне працевлаш-

тування громадян не може мати характеру сприяння, адже тоді держава 

знімає з себе обов’язок забезпечення безробітних роботою. Тому перша частина 

гарантії п. 6 ст. 5 Закону України «Про зайнятість населення» має виглядати 

як право на «отримання безоплатних послуг у працевлаштуванні», яке 

змістовно поглинає право на обрання підходящої роботи. 

Щодо третьої частини гарантії, закріпленої п. 6 ст. 5 Закону України 

«Про зайнятість населення», то вона, на мій погляд, має самостійне значення.  

До речі, у ст. 12 Закону України «Про зайнятість населення» право 

особи на доступ до інформації у сфері зайнятості населення формулюється 

якраз окремо. Так, «кожен має право на безоплатне одержання інформації 

про пропонування і попит на робочу силу, зокрема про вільні робочі місця 

(посади), можливості та умови працевлаштування на території України і за 

кордоном, професійну орієнтацію, професійне навчання та інші послуги, 

передбачені законодавством. Держава забезпечує доступ до інформації у 

сфері зайнятості населення через органи державної влади та засоби масової 

інформації».  
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Дійсно, в сучасних умовах становлення та розвитку інформаційного 

суспільства право на одержання інформації про ситуацію на ринку праці і 

перспективи його розвитку є визначальним чинником функціонування 

механізму зайнятості населення, в якому знання про ринок праці можна 

трактувати як динамічну інформаційну систему.  

Згідно з визначенням, запропонованим М.Г. Твердохлібом, інформаційна 

система – це сукупність різноманітних взаємопов’язаних або взаємозалежних 

усебічних відомостей про стан об’єкта управління та процеси, що відбуваються 

на ньому і які виражені у показниках й інших інформаційних сукупностях, 

зібраних та оброблених за допомогою технічних (інформаційних і 

обчислювальних) засобів за визначеною методикою та в заданих алгоритмах, 

і які відповідають вимогам керівної системи при її впливі на керовану [350]. 

Основне ж завдання інформаційної системи можна розглядати як сукупність 

таких складових: збір інформації з різних джерел; реєстрування, опрацювання 

та видача інформації, що характеризує стан виробництва та управління ним; 

розподіл інформації між фахівцями та керівниками, підрозділами та окремими 

виконавцями відповідно до їх участі в процесах виробництва чи управління 

[308, c. 10].  

Відповідно до цього та на підставі п. 2 ч. 2 ст. 22 Закону України «Про 

зайнятість населення» на центральний орган виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, 

покладаються, зокрема, завдання забезпечення функціонування Єдиної 

інформаційно-аналітичної системи, зокрема, формування бази даних про 

вільні робочі місця (посади) на підставі інформації, що надійшла від 

роботодавців та суб’єктів господарювання, які надають послуги з 

посередництва у працевлаштуванні. У ст. 23 Закону України «Про зайнятість 

населення» закріплюються правові особливості функціонування Єдиної 

інформаційно-аналітичної системи. Так, «Єдина інформаційно-аналітична 

система центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну 

політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, функціонує для: 
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1) інформаційної підтримки реалізації державної політики у сфері зайнятості 

населення; 2) створення цілісної системи інформаційної взаємодії державних 

органів влади, що здійснюють заходи щодо сприяння зайнятості населення; 

3) проведення моніторингу ринку праці, аналізу попиту та пропонування 

робочої сили; 4) забезпечення виконання центральним органом виконавчої 

влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та 

трудової міграції, покладених на нього функцій та завдань. До Єдиної 

інформаційно-аналітичної системи центрального органу виконавчої влади, 

що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової 

міграції, включається інформація, що надійшла від його територіальних 

органів у процесі своєї діяльності, зокрема від громадян, роботодавців, 

суб’єктів господарювання, які надають послуги з посередництва у 

працевлаштуванні, та органів державної влади». 

У свою чергу, інформація з Єдиної інформаційно-аналітичної системи 

центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у 

сфері зайнятості населення та трудової міграції, надається і використовується 

відповідно до законів України «Про інформацію» та «Про захист персональних 

даних». Таким чином постає нова для трудового права проблема – захист так 

званої трудоправової інформації, яка тлумачиться як відомості про 

працівника та роботодавця, їх представників, соціально-партнерських органів, 

які надаються у випадках і порядку, передбаченому трудовим законодавством, 

іншими нормативними правовими актами, колективними договорами, угодами. 

Вони необхідні для реалізації індивідуальних і колективних трудових прав та 

підлягають правовому захисту від розголошення, якщо інформація носить 

конфіденційний характер (охоронювана законом таємниця, персональні дані 

працівника) [150].  

У контексті функціонування Єдиної інформаційно-аналітичної системи 

у сфері зайнятості населення центральний орган виконавчої влади, що 

реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, 

для виконання покладених на нього законодавцем завдань може збирати, 
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обробляти та використовувати трудоправову інформацію про персональні 

дані працівників за умови додержання положень Закону України «Про захист 

персональних даних». Наприклад, відповідно до ст. 7 цього Закону 

«забороняється обробка персональних даних про расове або етнічне 

походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в 

політичних партіях та професійних спілках, а також даних, що стосуються 

здоров’я чи статевого життя».  

Підставами виникнення права на використання персональних даних 

згідно зі ст. 11 Закону України «Про захист персональних даних» є: 1) згода 

суб’єкта персональних даних на обробку його персональних даних. Суб’єкт 

персональних даних має право при наданні згоди внести застереження 

стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних; 2) дозвіл на 

обробку персональних даних, наданий володільцю бази персональних даних 

відповідно до Закону виключно для здійснення його повноважень. 

Таким чином, на сьогодні в Україні створено, з одного боку, сучасну 

інформаційну систему про стан ринку праці, яка використовується для 

працевлаштування громадян, а, з іншого – запроваджено ефективні правові 

засоби захисту конфіденційної інформації роботодавців та персональних 

даних працівників, які використовуються цією системою. 

Щодо правового механізму доступу до інформації Єдиної інформаційно-

аналітичної системи у сфері зайнятості, то тут необхідно зазначити закони 

України «Про звернення громадян» та «Про доступ до публічної інформації». 

Так, Закон України «Про звернення громадян» передбачає, що громадяни 

України мають право звернутися до органів державної влади, місцевого 

самоврядування, об’єднань громадян, підприємств, установ, організацій 

незалежно від форм власності, засобів масової інформації, посадових осіб 

відповідно до їх функціональних обов’язків із зауваженнями, скаргами та 

пропозиціями, що стосуються їх статутної діяльності, заявою або клопотанням 

щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних та особистих прав і 

законних інтересів та скаргою про їх порушення. Закон України «Про доступ 
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до публічної інформації» визначає порядок здійснення та забезпечення права 

кожного на доступ до інформації, яка знаходиться у володінні суб’єктів 

владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених 

цим Законом, та інформації, що становить суспільний інтерес. Під публічною 

інформацією мається на увазі відображена та задокументована будь-якими 

засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена 

в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, 

передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні 

суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, 

визначених Законом України «Про доступ до публічної інформації».  

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про зайнятість населення» варто 

доповнити тлумачення терміна «інформація у сфері зайнятості населення» 

таким змістом: «Інформація у сфері зайнятості населення – це інформація 

про пропонування і попит на робочу силу, зокрема про вільні робочі місця 

(посади), можливості та умови працевлаштування на території України і за 

кордоном, професійну орієнтацію, професійне навчання та інші послуги, 

передбачені законодавством». У свою чергу, у ст. 5 Закону України «Про 

зайнятість населення» необхідно передбачити право на «отримання безоплатної 

інформації у сфері зайнятості населення», а ст. 12 виключити зі змісту цього 

Закону. 

Гарантія, передбачена п. 7 ст. 5 Закону України «Про зайнятість 

населення», закріплює право громадян на «соціальний захист у разі настання 

безробіття», який тлумачиться відповідно до п. 21 ст. 1 цього ж Закону як 

«комплекс заходів, що передбачений загальнообов’язковим державним 

соціальним страхуванням на випадок безробіття та законодавством про 

зайнятість населення».  

У свою чергу, ст. 9 Закону України «Про зайнятість населення» 

розкриває зміст цього права, де зазначається, що «кожен має право на 

соціальний захист у разі настання безробіття, що реалізується шляхом: 

1) участі в загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні  
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на випадок безробіття, яке передбачає матеріальне забезпечення на випадок 

безробіття; 2) надання безоплатних соціальних послуг, зокрема, інформаційно-

консультаційних та профорієнтаційних, професійної підготовки, перепідготовки, 

підвищення кваліфікації з урахуванням попиту на ринку праці, сприяння у 

працевлаштуванні, зокрема, шляхом фінансової підтримки самозайнятості  

та реалізації підприємницької ініціативи відповідно до законодавства;  

3) надання особливих гарантій працівникам, які втратили роботу у зв’язку із 

змінами в організації виробництва і праці; 4) надання додаткової гарантії 

зайнятості окремим категоріям населення, які не здатні на рівних умовах 

конкурувати на ринку праці».  

Законодавець у характеристиці права на соціальний захист у разі 

настання безробіття припустився помилки. Адже зміст дефініції «соціальний 

захист у разі настання безробіття» та відповідне його тлумачення як права не 

відповідає загальним завданням системи соціального захисту, в тому числі 

завданням системи соціального захисту від безробіття.  

Так, відповідно до Конституції України соціальний захист базується на 

соціальному страхуванні і соціальному забезпеченні. Право на соціальний 

захист є центральним соціальним конституційним правом. Згідно ст. 46 

Конституції України означене право інкорпорує право на забезпечення 

громадян у випадку повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, 

втрати годувальника, безробіття, з незалежних від них причин, а також у 

старості та в інших випадках, передбачених законом. Разом з детальним 

формулюванням права на соціальний захист, в Конституції України 

зафіксована система його гарантій. Право на соціальний захист 

забезпечується загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням за 

рахунок страхових внесків громадян, підприємств, установ і організацій, а 

також бюджетних та інших джерел соціального забезпечення; створенням 

державних, комунальних та приватних закладів для догляду за 

непрацездатними. Пенсії та інші види соціальних виплат, які виступають 

основним джерелом існування, повинні забезпечувати рівень життя, який не 
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може бути нижче прожиткового мінімуму, який встановлено законом. В 

цілому ж система соціального захисту, відповідно до Конституції України, 

володіє досить складною структурою, складовими якої є пенсійне 

забезпечення, соціальна допомога та соціальне страхування. 

У свою чергу, оскільки системний підхід передбачає, що будь-яка 

система складається зі структурних одиниць, які перебувають у стійких 

взаємозв’язках одна з одною і не існують самі по собі [380, c. 8], недоцільно, 

як слушно вважає І.С. Ярошенко, включати до права на соціальний захист 

право на охорону здоров’я, медичну допомогу та медичне страхування, яке 

визначене як окремий вид соціальних прав [392]. Дійсно, зрозуміти сутність 

соціального захисту як одного з конституційних прав можна лише з 

урахуванням форм задоволення потреб громадян із спеціальних фондів. 

Натомість поняття соціального захисту у разі настання безробіття, 

запропоноване п. 7 ст. 5 та розтлумачене у п. 21 ст. 1 Закону України «Про 

зайнятість населення», можна віднести до формулювання категорії соціального 

захисту у широкому розумінні.  

Так, Е.Е. Мачульська, у широкому розумінні під соціальним захистом, 

має на увазі діяльність держави, спрямовану на забезпечення процесу 

формування і розвитку повноцінної особистості, виявлення і нейтралізацію 

негативних факторів, які впливають на особистість, створення умов для 

самовизначення й утвердження в житті [165, c. 4]. Як бачимо, означене 

розуміння має суто науковий характер, спрямований на характеристику всієї 

державної політики, яка визначається в Україні ст. 3 Основного Закону.  

На переконання П.Д. Пилипенка, якщо соціальний захист у суспільстві 

досягається завдяки здійсненню державою своєї соціальної функції і зрештою 

ми отримуємо певну сферу суспільних відносин, то соціальне забезпечення – 

всього лиш елемент, складова соціального захисту та окремий вид суспільних 

соціально-захисних відносин, які дістали назву соціально-забезпечувальні 

відносини і стали об’єктом правового регулювання [224, c. 15–16]. 
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Отже, законодавець, формулюючи гарантію права на зайнятість у 

вигляді права на соціальний захист у випадку настання безробіття в широ-

кому розумінні, включив у нього, по суті, всі інші гарантії, передбачені 

Законом України «Про зайнятість населення», проґавивши її сутнісну основу. 

Адже, як було відзначено вище, система соціального захисту згідно з 

конституційними положеннями передбачає надання матеріальної допомоги 

безробітним або іншим особам, які мають на неї право відповідно до 

законодавства. Означене підтверджується існуванням системи соціального 

захисту населення від безробіття, що ґрунтується на принципах соціального 

страхування, яке відповідно до ст. 1 Закону України «Про загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування на випадок безробіття» формулюється як 

«система прав, обов’язків і гарантій, яка передбачає матеріальне забезпечення 

на випадок безробіття з незалежних від застрахованих осіб обставин та 

надання соціальних послуг за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового 

державного соціального страхування України на випадок безробіття» [233].  

І якщо до видів соціальних послуг, які надаються безробітним, належать 

передбачені ч. 2 ст. 7 Закону України «Про загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування на випадок безробіття» заходи, в тому числі професійна 

підготовка або перепідготовка, підвищення кваліфікації, профорієнтація; 

пошук підходящої роботи та сприяння у працевлаштуванні, інформаційні та 

консультаційні послуги, пов’язані з працевлаштуванням, які є самостійними 

гарантіями права на зайнятість, то матеріальне забезпечення на випадок 

безробіття є специфічним так званим пасивним заходом держави для 

зменшення ризиків безробіття громадян. 

Враховуючи викладене, на мій погляд, п. 21 ст. 1 та ст. 9 Закону 

України «Про зайнятість населення» мають бути виключені з його змісту, а 

п. 7 ст. 5 цього нормативно-правового акта має закріплювати право на 

«матеріальне забезпечення на випадок безробіття». 

Право на «захист від дискримінації у сфері зайнятості, необґрунтованої 

відмови у найманні на роботу і незаконного звільнення», яке визначається 
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відповідно до п. 8 ст. 5 «Про зайнятість населення», є, на мою думку, черговим 

змішанням гарантій права на працю та права на зайнятість. Адже, наприклад, 

Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права від 16 

грудня 1966 року, ратифікований УРСР 19 жовтня 1973 року, у змісті права 

на працю до основних трудових прав відносить право на справедливу 

заробітну плату без дискримінації. У чинному КЗпП України не вказується 

на заборону чи захист від дискримінації та й сам термін не вживається. 

Однак у ч. 2 ст. 22 КЗпП України міститься норма, що, відповідно до 

Конституції України, будь-яке пряме або непряме обмеження прав чи 

встановлення прямих або непрямих переваг при укладенні, зміні або 

припиненні трудового договору залежно від походження, соціального і 

майнового стану, расової і національної належності, статі, мови, політичних 

поглядів, релігійних переконань, членства в професійній спілці або іншому 

об’єднанні громадян, роду і характеру занять, місця проживання не 

допускається.  

Закон України від 6 вересня 2012 року № 5207-VI «Про засади 

запобігання та протидії дискримінації в Україні», визнаючи дискримінацію 

як «рішення, дії або бездіяльність, спрямовані на обмеження або привілеї 

стосовно особи та/або групи осіб за ознаками раси, кольору шкіри, 

політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, 

етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, місця 

проживання, за мовними або іншими ознаками (далі – певні ознаки), якщо 

вони унеможливлюють визнання і реалізацію на рівних підставах прав і 

свобод людини та громадянина», у ст. 4 вказує, що сфера дії цього Закону 

поширюється, в тому числі на трудові відносини [236]. 

Варто відзначити, що у сфері зайнятості захист від дискримінації 

проявляється, насамперед, на етапі працевлаштування особи, на чому, 

наприклад, наголошує ст. 20 Європейської соціальної хартії (переглянутої), 

де закріплюється «право на рівні можливості та рівне ставлення у вирішенні 

питань щодо працевлаштування та професії без дискримінації за ознакою 



186 

статі». Однак означене не може розглядатись як підстава вважати право на 

захист від дискримінації гарантією права на зайнятість, адже воно 

безпосередньо спрямоване не на надання особі роботи, а на усунення 

перешкод в реалізації природної здатності людини до праці. Так само і право 

на «захист від… необґрунтованої відмови у найманні на роботу і незаконного 

звільнення» є віддзеркаленням права на працю в його негативному розумінні, 

і не може переходити у законодавчі гарантії права на зайнятість, оскільки не 

залежить від волі законодавця. Тому п. 8 ст. 5 має бути виключений зі змісту 

Закону України «Про зайнятість населення», як і ст. 11 цього Закону. 

Положення стосовно обмежень щодо змісту оголошень (реклами) про 

вакансії (прийом та роботу) та відповідальність за порушення встановленого 

порядку їх поширення цілком розкриваються внесеними змінами у Закон 

України «Про рекламу».  

Гарантію ж у вигляді додаткового сприяння у працевлаштуванні 

окремих категорій громадян, виділену у п. 9 ст. 5 Закону України «Про 

зайнятість населення» в окрему гарантію права на зайнятість, потрібно 

розглядати виключно у контексті ст. 14 цього Закону. 

У нормах Закону України «Про зайнятість населення» закріплені ще 

два права громадян, які виявились зайвими у ст. 5. Це – право особи на 

трудову діяльність за кордоном (ст. 10) та право особи на захист прав у сфері 

зайнятості населення (ст. 13).  

Необхідно відзначити, що право на трудову діяльність за кордоном 

цілком слушно не увійшло до переліку гарантій права на зайнятість, адже 

українська держава під час роботи громадянина України за кордоном 

усувається від обов’язку забезпечувати його роботою. До того ж згідно зі 

ст. 8 КЗпП України «трудові відносини громадян України, які працюють за її 

межами, а також трудові відносини іноземних громадян, які працюють на 

підприємствах, в установах, організаціях України, регулюються відповідно 

до Закону України «Про міжнародне приватне право», відповідно до ст. 53 
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якого «трудові відносини громадян України, які працюють за кордоном, 

регулюються правом України в разі, якщо: 1) громадяни України працюють у 

закордонних дипломатичних установах України; 2) громадяни України 

уклали з роботодавцями – фізичними або юридичними особами України 

трудові договори про виконання роботи за кордоном, у тому числі в їх 

відокремлених підрозділах, якщо це не суперечить законодавству держави, 

на території якої виконується робота; 3) це передбачено законом або 

міжнародним договором України» [260]. В інших випадках до трудових 

відносин буде застосовуватися право держави, у якій українським 

громадянином виконується робота. В цьому контексті виглядає незрозумілим 

додаткове закріплення права громадянина України працювати за кордоном. 

Адже відповідно до ст. 33 Конституції України «Кожному, хто на 

законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода 

пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати 

територію України, за винятком обмежень, які встановлюються законом». 

Що ж стосується права особи на захист прав у сфері зайнятості населення, то 

воно належить до загальних гарантій захисту трудових прав громадян. Так, 

В.В. Лазор зауважує, що до загальних гарантій забезпечення трудових прав 

громадян України потрібно віднести право на судовий захист, передбачене у 

ст. 55 і ч. 2 ст.124 Конституції України [139, c. 213]. 

У свою чергу, незрозумілим є відсутність згадування у ст. 5 Закону 

України «Про зайнятість населення» права громадян на участь в громадських 

та інших роботах тимчасового характеру. Адже, як показує історичний 

досвід, застосування тимчасових громадських робіт є ефективним засобом 

зменшення рівня безробіття та соціальної напруженості у державі.  

Чинний Закон України «Про зайнятість населення» у ст. 31 закріплює 

засади організації громадських та інших робіт тимчасового характеру. Однак 

для формування чіткої правової підстави залучення громадян до громадських 

робіт у ст. 5 цього Закону варто закріпити таку гарантію права на зайнятість 

як право «на участь в громадських та інших роботах тимчасового характеру». 
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Отже, пропонується викласти ст. 5 Закону України «Про зайнятість 

населення» так:  

«Стаття 5. Гарантії права на зайнятість 

1. Держава гарантує у сфері сприяння зайнятості населення: 

1) вільний вибір місця роботи шляхом прямого звернення до 

роботодавців або за посередництвом центрального органу виконавчої влади, 

що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової 

міграції, чи суб’єктів господарювання, які надають послуги з посередництва 

у працевлаштуванні; 

2) вільне обрання виду зайнятості; 

3) професійну орієнтацію та професійне навчання з метою реалізації 

принципу гідної праці; 

4) отримання безоплатної інформації у сфері зайнятості населення; 

5) участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру. 

2. Держава гарантує у сфері забезпечення зайнятості населення: 

1) отримання безоплатних послуг у працевлаштуванні; 

2) професійне навчання із подальшим працевлаштуванням; 

3) матеріальне забезпечення на випадок безробіття». 

Відповідно у правовідносинах забезпечення та сприяння зайнятості 

населення відбувається реалізація права на зайнятість і його основних 

гарантій: право на вільний вибір місця роботи шляхом прямого звернення до 

роботодавців або за посередництвом центрального органу виконавчої влади, 

що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової 

міграції, чи суб’єктів господарювання, які надають послуги з посередництва 

у працевлаштуванні; право на вільне обрання виду зайнятості; право на 

професійну орієнтацію та професійне навчання; право на отримання 

безоплатної інформації у сфері зайнятості населення; право на отримання 

безоплатних послуг у працевлаштуванні. Зрозуміло, що перераховані 

суб’єктивні права можуть бути реалізовані й поза межами правовідносин 

забезпечення та сприяння зайнятості населення. Проте ігнорування забезпечення 
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та сприяння зайнятості населення тягне у цілому негативні наслідки як для 

осіб, які бажають отримати роботу, так і для держави: непродуктивні втрати 

часу на пошук роботи й отримання необхідної для укладання трудового 

договору інформації. Тому найбільш ефективна та швидкоплинна реалізація 

правовідносин забезпечення та сприяння зайнятості населення передбачає 

використання відповідних правових засобів, завдяки яким означені 

правовідносини переходять у юридичну реальність. 

 

3.3. Засоби сприяння реалізації права на зайнятість 

 

Гарантії сприяння зайнятості населення спрямовані на підвищення 

конкурентоспроможності громадян на ринку праці. 

У змісті чинного Закону України «Про зайнятість населення» можна 

виділити такі засоби, які належать до тих, що сприяють зайнятості населення: 

1) професійна орієнтація; 2) професійне навчання; 3) забезпечення участі 

безробітних у громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру. 

Необхідно також відзначити, що правовідносини, які виникають через 

втілення юридичних гарантій права на зайнятість у відповідних засобах 

сприяння, не є самоціллю, а засобом для найбільш успішного, раціонального 

виникнення й функціонування трудових чи навчальних правовідносин. У 

наукових працях 70-х – середини 80-х років ХХ століття за авторством В.П. 

Данукіна, В.А. Дубинець, В.Г. Іванова, І.М. Орго та ін., спрямованих на 

дослідження окремих проблем забезпечення зайнятості, не береться до уваги 

той факт, що, наприклад, процес працевлаштування не завжди закінчується 

укладанням трудового договору. Для ряду осіб, переважно молоді, яка не має 

виробничої професії, працевлаштування закінчується укладанням 

навчального договору. Означена можливість передбачена розділом VI Наказу 

Міністерства соціальної політики України, Міністерства освіти і науки 

України від 31 травня 2013 року № 318/655 «Про затвердження Порядку 

професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації 
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зареєстрованих безробітних», де визначається специфіка організації 

професійного навчання безробітних на договірних засадах. Предметом 

договорів про професійне навчання безробітних у навчальному закладі є 

забезпечення професійного навчання безробітних за професією 

(спеціальністю, напрямом або галуззю знань) із зазначенням виду та строку 

професійного навчання. Також серед договорів про професійне навчання 

безробітних передбачений договір про організацію професійного навчання 

безробітних на замовлення роботодавця, відповідно до якого у разі 

замовлення роботодавцем організації професійного навчання безробітних у 

навчальному закладі та їх працевлаштування після завершення навчання 

територіальним органом укладається договір з роботодавцем [253]. 

Відповідно після закінчення освіти навчальні правовідносини переходять у 

трудові, і тому вони, як і у випадку з відносинами з працевлаштування, 

володіють допоміжним характером щодо трудових правовідносин. 

Отже, основне призначення правовідносин сприяння зайнятості 

населення проявляється у тому, щоб створювати умови для найбільш швидкого 

й правильного встановлення трудових, навчальних та інших правовідносин, у 

яких громадянин зможе реалізувати своє право на зайнятість. 

Як уже зазначалося, як правило, правовідносини сприяння зайнятості 

населення, не є такими, що функціонують довгостроково. Означений 

тимчасовий характер функціонування правовідносин сприяння зайнятості 

населення можна пояснити ще й тим, що метою, приміром, 

працевлаштування є забезпечення продуктивного підбору підходящої роботи 

громадянину, видача направлення на підприємство з метою укладення 

трудового чи навчального договору. У разі наявності затягування дії 

правовідносин працевлаштування виникають проблеми, що вимагають 

втручання державного центру зайнятості з метою усунення перешкод на 

шляху швидкої реалізації права на зайнятість. 

Враховуючи предмет та мету дослідження, нижче розглянемо лише ті 

засоби сприяння реалізації права на зайнятість, які належать до засобів 
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сприяння трудовій зайнятості населення. Адже відповідно до домінуючої 

наукової доктрини трудове право регулює суспільні відносини, які 

опосередковують найману працю, підпорядковану власнику засобів 

виробництва або його представнику [141, c. 23]. Наприклад, позиція, що 

самозайнятість також варто відносити до різновиду трудової діяльності, 

оскільки, навіть заснувавши власну справу, людина створює робоче місце 

для себе самої, і її дохід можна представити як заробітну плату, є 

непереконливою. Тому що зайнятість за наймом потребує укладення 

трудового договору між працівником і роботодавцем, а в умовах 

самозайнятості (особистого підприємництва) виникнення трудових 

правовідносин виключено насамперед через відсутність суб’єктного складу. 

Такий засіб сприяння зайнятості населення як створення умов для 

самозайнятості населення та підтримка підприємницької ініціативи має 

розглядатись у площині цивільного права. Ми ж зосередимося виключно на 

дослідженні у межах трудового права. 

 

3.3.1. Професійна орієнтація 

 

В умовах глобалізації, посилення конкуренції у світовому економічному 

просторі та соціальної кризи в Україні загострюється проблема формування, 

відтворення та використання трудового потенціалу. Трудовий потенціал 

суспільства значною мірою залежить від професійного вибору та успішності 

здобуття або зміни професії. Фактором, що сприяє професійному 

самовизначенню та реалізації здатності до праці особи, є дієва система 

професійної орієнтації населення. Особливість якісного перетворення 

профорієнтації у сучасний період визначається, насамперед, у тому, що вона 

не повинна заманювати й «заганяти» людину в професію, а покликана 

зацікавлювати нею і захищати від помилок, обумовлених непоінформо-

ваністю про саму себе, роботу та особливо про медичні протипоказання. У 

цьому розумінні потребує наукового уточнення юридична сутність та генеза 

професійної орієнтації як заходу сприяння зайнятості населення. 
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Ідея щодо необхідності проведення професійної орієнтації виникла із 

поглибленням поділу праці. Так, вперше масового характеру це явище набуло 

у період розвитку мануфактурного виробництва, яке суттєво розширило сферу 

професійної діяльності людини, її можливості обирати з-поміж невпинно 

зростаючої кількості професій одну. Наприкінці XIX століття, передусім, у 

військовій і будівельній, транспорту і зв’язку галузях, теплоенергетиці та 

машинобудуванні сформувався попит на ринку праці на відповідні професії, 

кількість і якість працівників, їх підготовленість та вихованість, а от 

пропозицій робочої сили був дефіцит. Саме для вирішення такої суперечності й 

почали інтенсивно створюватися профорієнтаційні служби, які мали на меті 

вирішити проблему співвідношення попиту роботодавців і бажання та 

можливостей людини працювати у певній професійній сфері. В Україні у цей 

період для допомоги випускникам загальноосвітніх і професійних навчальних 

закладів у виборі професії з наступним працевлаштуванням створювались 

спеціальні служби – «консультаційні амбулаторії». При цьому їх ініціаторами, 

організаторами та засновниками спершу виступили громадські організації у 

великих промислових містах, і лише згодом вони набули статусу державних. 

У цілому ж, як стверджує О.В. Мельник, система професійної орієнтації до 

50-х рр. XX ст. виконувала головне завдання – забезпечення кваліфікованою 

робочої силою діюче на той час виробництво [306]. 

Натомість у середині ХХ ст. розвиток промислового серійного 

виробництва, науково-технологічне насичення виробничого процесу 

актуалізувало проблему підготовки висококваліфікованих інженерів, які 

здатні були б створювати технології для виготовлення засобів виробництва 

(конвеєри, станки, преси), механізувати й автоматизувати ручну працю 

робітників. Крім того, в СРСР потрібно було швидко відновлювати 

зруйнований у період Великої Вітчизняної війни господарський комплекс 

країни, переорієнтовувати діяльність підприємств з виробництва військової 

техніки і зброї на виробництво товарів широкого вжитку, одночасно зберігаючи 

також і військовий потенціал. Саме ситуація нестачі кваліфікованих кадрів та 
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навіть представників робітничих професій визначала такий надзвичайно 

високий попит та домінування у системі професійної орієнтації населення 

передусім інтересів держави і лише згодом бажань і можливостей особистості. 

Для забезпечення виробництва фахівцями масових, переважно робітничих 

професій, достатньо було лише спеціально організованого профорієнтаційного 

впливу для виявлення оптимальної відповідності людини і професії. Тому у 

нормативно-правових актах радянської влади містився переважно зміст, 

форми та методи професійної інформації, освіти, агітації, пропаганди та 

цілеспрямованої підготовки особистості до вибору професії, які втілилися в 

діяльність відкритих у середині 80-х років минулого століття 60 регіональних 

центрів професійної орієнтації молоді, кабінетів і куточків профорієнтації в 

кожній школі, навчально-методичних кабінетів, координуючих центрів (у 

межах району – профцентри, у школі – шкільна рада і т. ін.) та методистів з 

професійної орієнтації учнів. 

Варто відзначити, що командно-адміністративна система управління 

масовим виробництвом в індустріальний період виявилася не в змозі 

використовувати людський потенціал як найважливіше джерело виробництва 

конкурентоспроможних на світовому ринку товарів і послуг, що й стало 

причиною повної руйнації системи професійної орієнтації населення у нашій 

країні до кінця XX ст. І це закономірно, адже надзвичайно суттєво змінилися 

зміст та особливості трудової діяльності людини в умовах світового 

розподілу праці. 

У сучасний так званий постіндустріальний період засоби виробництва 

стають наукомісткими. Для їх створення потрібні, передусім, величезні 

капіталовкладення в науку і технології, а для забезпечення конкуренто-

спроможності господарського суб’єкта у світовому масштабі торгівлі товарами і 

послугами – саме інформація стає надзвичайно важливим виробничим ресурсом. 

Звичайно, обслуговувати таке виробництво може лише висококваліфікований 

працівник, якому притаманний високий рівень професійної підготовки та 

особистісний розвиток. В основі постіндустріального розвитку лежить 
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прагнення людини до реалізації свого професійного потенціалу, досягнення 

нею вершин професійної майстерності у вчасно обраній сфері трудової 

діяльності. Досягається це також завдяки системі професійної орієнтації, яка 

покликана забезпечити умови для усвідомлення людиною свого ставлення до 

себе як суб’єкта професійної праці та поведінки, що передбачає здійснення 

нею розгорнутого в часі й відносно самостійного пошуку професії з 

урахуванням передусім власних інтересів і можливостей, а лише згодом 

кон’юнктури ринку праці. 

На означеній тенденції зміни розуміння професійної самоактуалізації 

людини здійснювався акцент у низці основоположних міжнародно-правових 

актів Організації Об’єднаних Націй, прийнятих у другій половині ХХ ст. 

Так, у ч. 2 ст. 26 Загальної декларації прав людини зазначається, що 

«освіта повинна бути спрямована на повний розвиток людської особистості і 

збільшення поваги до прав людини і основних свобод» [86]. У ст. 13 

Міжнародного пакту про економічні, соціальні і культурні права вказується, 

що «освіта повинна спрямовуватись на повний розвиток людської особистості 

та усвідомлення її гідності і повинна зміцнювати повагу до прав людини і 

основних свобод» [171]. У свою чергу, визначена ООН мета не може бути 

досягнута без проведення інформування особистості про існуючі можливості 

на ринку праці.  У ч. 5 ст. 1 Конвенції Міжнародної організації праці № 142 

«Про професійну орієнтацію та професійну підготовку в галузі розвитку 

людських ресурсів», що набула чинності 10 липня 1977 року, професійна 

орієнтація отримала загальновизнаний статус, спрямований на те, щоб «на 

основі рівності і без будь-якої дискримінації, розвивати й застосовувати свою 

здатність до праці у своїх власних інтересах та відповідно до своїх прагнень, 

враховуючи потреби суспільства» [279].  

В однойменній Рекомендації МОП № 150 у ст. 8 професійна орієнтація 

розглядається у більш розширеному вигляді, а саме як «надання допомоги 

дітям і підліткам в школі у досягненні правильного розуміння цінності та 

значення праці, а також світу праці, і в ознайомленні з умовами праці у 
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найбільш широкому колі професій, з урахуванням можливостей зайнятості і 

кар’єри, які можуть відкриватися перед ними, а також з вимогами, 

пропонованими бажаючим скористатися цими можливостями; надання дітям 

і молодим людям, які ніколи не відвідували школу або залишили школу до її 

закінчення, інформації про найбільш широке коло професій і можливостей 

зайнятості у колі цих професій, а також орієнтації щодо того, як вони можуть 

одержати доступ до цих можливостей; надання дорослим особам, які мають 

роботу, у тому числі роботу не за наймом, інформації про ті тенденції і 

завдання розвитку, які їх стосуються, і, зокрема, щодо впливу соціальних, 

технічних і економічних змін на їх сферу діяльності; надання безробітним і 

частково безробітним особам всієї необхідної інформації та орієнтації щодо 

можливостей знаходження роботи або поліпшення їх працевлаштування й 

засобів, які вони мають для цих цілей; надання особам, які мають особливі 

труднощі щодо освіти, професійної підготовки або зайнятості, допомоги для 

їх подолання в рамках загальних заходів, спрямованих на досягнення 

соціального прогресу» [280]. 

У 2004 році означену Рекомендацію змінила Рекомендація МОП  

№ 195, в якій професійна орієнтація отримала прагматичне та вузьке розуміння 

як захід «вибору форм професійної підготовки і напрямків професійного 

зростання» [283]. 

Вітчизняний законодавець, визнавши прогресивний напрямок розвитку 

професійної орієнтації відповідно до названих міжнародних стандартів та 

попереднього досвіду, виробив декілька підходів до розуміння явища 

професійної орієнтації, які потребують узгодження. 

Так, Наказ Міністерства праці України, Міністерства освіти України та 

Міністерства соціального захисту населення України № 27/169/79 від 

31 травня 1995 року «Про затвердження Положення про організацію 

професійної орієнтації населення» (далі – Наказ № 27/169/79) закріплює, що 

«професійна орієнтація населення – це комплексна науково обґрунтована 

система форм, методів та засобів впливу на особу з метою оптимізації її 
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професійного самовизначення на основі врахування професійно важливих 

особистісних характеристик кожного індивідуума та потреб ринку праці» 

[242]. Наказ Міністерства освіти України, Міністерства праці України, 

Міністерства у справах молоді і спорту України № 159/30/1526 від 2 червня 

1995 року «Про затвердження Положення про професійну орієнтацію молоді, 

яка навчається» визначив професійну орієнтацію як «комплексну науково 

обґрунтовану систему форм, методів і засобів, спрямованих на забезпечення 

допомоги особистості в активному свідомому професійному самовизначенні 

та трудовому становленні» [245]. Вперше на законодавчому рівні категорію 

«професійна орієнтація» було розтлумачено у ст. 1 Закону України від 

6 жовтня 2005 року «Про реабілітацію інвалідів в Україні» як «науково 

обґрунтовану систему форм, методів, засобів впливу на особу для сприяння її 

професійному самовизначенню на основі врахування стану здоров’я, 

освітнього і професійно-кваліфікаційного рівнів, інтересів, здібностей, 

індивідуальних, психофізіологічних особливостей та потреб галузей економіки» 

[281]. Як бачимо, у цих нормативно-правових актах законодавець ще не 

відмовився від радянського розуміння професійної орієнтації як системи 

форм, методів і засобів, спрямованих хоч і на сприяння професійному 

самовизначенню людини, однак, відповідно до потреб ринку праці або 

галузей економіки. 

Новий підхід у тлумаченні професійної орієнтації був використаний у 

Постанові Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2008 року № 842 «Про 

затвердження Концепції державної системи професійної орієнтації населення», 

де під професійною орієнтацією розуміється «науково обґрунтована система 

взаємопов’язаних економічних, соціальних, медичних, психологічних і 

педагогічних заходів, спрямованих на активізацію процесу професійного 

самовизначення та реалізації здатності до праці особи, виявлення її здібностей, 

інтересів, можливостей та інших чинників, що впливають на вибір професії 

або на зміну виду трудової діяльності» [237]. Закон України «Про зайнятість 

населення» у ст. 32 переважно повторює це визначення, окрім того, що 
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називає заходи, передбачені професійною орієнтацією, – комплексом, а не 

системою. На мій погляд, така підміна понять є спрощенням проблематики 

професійної орієнтації. Адже «комплекс» являє собою сукупність предметів, 

пристроїв, явищ, дій, властивостей, які становлять одне ціле [46, c. 569]. 

Натомість система є більш глибинним та складним явищем. Так, В.Г. Афанасьєв 

писав, що систему потрібно розуміти як сукупність об’єктів, взаємодія яких 

обумовлює наявність нових інтегральних якостей, не властивих частинам 

компонентів, що її утворюють. Також В.Г. Афанасьєв відзначав, що цілісна 

система – це така система, у якій внутрішні зв’язки частин між собою є 

переважними відносно руху цих частин і зовнішнього впливу на них [15, c. 26]. 

Отже, система, на відміну від комплексу, є цілісним утворенням, що 

набуває суттєво нових інтегрованих якостей, які не притаманні її первинним 

складовим та продукуються завдяки їх взаємодії у системі, а самі складові 

утворюють певний зв’язок, єдність. При цьому визначати професійну 

орієнтацію як систему економічних, соціальних, медичних, психологічних і 

педагогічних заходів неправильно. По-перше, системний підхід передбачає, 

що специфіка складного об’єкта (системи) не вичерпується особливостями 

складових його елементів, а корениться, насамперед, у характері зв’язків і 

відносин між певними елементами [28, c. 235]. Тому виключний перелік 

елементів системи недоречний. По-друге, професійна орієнтація відповідно 

до ст. 24 Закону України «Про зайнятість населення» сама є заходом 

сприяння зайнятості населення, що логічно не допускає наявності ще будь-

яких заходів у її системі.  

На мій погляд, сучасна професійна орієнтація має являти собою 

систему цільових профорієнтаційних послуг, які надаються із відповідною 

метою, що, до речі, слідує зі змісту Наказу Міністерства соціальної політики 

України від 3 січня 2013 року № 2 «Про затвердження Порядку надання 

територіальними органами центрального органу виконавчої влади, що 

реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, 

послуг з професійної орієнтації осіб» (далі – Наказ № 2) [252]. 
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Також важливим питанням, яким задавалися ще радянські науковці, 

даючи тлумачення професійної орієнтації, була мета цієї діяльності. Як 

вказують Л.А. Андрєєва та О.М. Медвєдєв, мета – ключовий елемент у 

системі профорієнтації. Вона покликана «цементувати» систему, додавати їй 

цілісності і динамізму, забезпечувати погодженість, міру та збалансованість, 

попереджаючи втрати енергії й часу, які можуть виникнути в результаті 

«відриву» окремих складових системи від мети або ослаблення (порушення) 

їхніх взаємозв’язків [9, c. 146]. Що ж стосується мети професійної орієнтації 

у розглянутих вище визначеннях цієї категорії, то вони оперують такими 

словосполученнями «оптимізація професійного самовизначення», «сприяння 

професійному самовизначенню», «активізація процесу професійного 

самовизначення». Відповідно Наказ № 27/169/79 головною метою професійної 

орієнтації визнає «сприяння посиленню конкурентоспроможності працівника 

на ринку праці і досягнення продуктивної зайнятості населення». Наказ № 2, 

не розглядаючи безпосередньо мету професійної орієнтації, закріплює, що її 

основними завданнями є «забезпечення умов для професійного самовизначення 

особи, вибору або зміни нею виду трудової діяльності, професії, кваліфікації, 

роботи та/або напряму професійного навчання; сприяння досягненню балансу 

між професійними якостями, уподобаннями та індивідуальними особливостями 

людини і потребами ринку праці у працівниках відповідних професій і 

кваліфікацій; сприяння підвищенню соціальної та професійної мобільності 

особи, мотивації до легальної зайнятості в Україні, реалізації індивідуального 

потенціалу особистості; формування конструктивної поведінки особи на 

ринку праці». 

У науці також відсутній єдиний погляд на мету професійної орієнтації. 

Досить глибоко до розуміння мети профорієнтації підійшов радянський 

дослідник І.М. Назімов, який вказав, що «профорієнтація покликана, 

насамперед, економічно зацікавлювати людину працею, професією та 

конкретною роботою (робочим місцем) і в той же час захищати її від помилок 

вибору, зміни професії, породжуваних незнанням (або неповним, перекрученим 
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знанням) своїх можливостей (стану здоров’я з акцентом на медичні 

показання, здібностей, загальноосвітньої підготовки тощо) і вимог різних 

професій і видів робіт до організму та особистості людини [184]. 

Однак професійна орієнтація, базуючись виключно на економічних 

вподобаннях, не вирішує проблеми відчуженості від процесу праці, не 

відповідає сутності права на працю як природній здатності людини, а не 

ринкового об’єкта товарних відносин. Тому не можна не погодитись із 

H.A. Горбатком, який визнає мету професійної орієнтації у «прищеплюванні 

любові до праці, виявленні схильностей і формування в особистості реальних 

уявлень про можливості професійної діяльності з урахуванням суспільних 

потреб, власних фізіологічних даних та інтересу» [61, c. 128]. А отже, 

«прищеплювання любові до праці» насамперед неможливе без виявлення 

схильностей та творчих інтересів живої активної людини. 

Якщо ж звертатись до класика української філософії Г.С. Сковороди, то 

визначене сучасним дослідником «прищеплювання любові до праці», а 

точніше пошук в людині її «сродної» праці є наріжним каменем професійної 

реалізації людини. Великий філософ вчив, що справжнє щастя полягає в 

єдності самопізнання, істини і праці. Він підкреслював, що прагнення до 

творчої праці лежить у самій природі людини [221, c. 79]. Вона повинна 

добре пізнати саму себе, свої здібності та нахили, своє місце в світі, знайти 

працю, яка б приносила радість. «Разумей то, к чему ты рожден, – писав 

Сковорода, – да будеш для себя и для братии твоей полезным, нежели чужие 

советы и собственные стремления...» [328, c. 418]. Така праця якраз і є для 

людини «сродною», даною їй самою природою. Найбільшу насолоду і щастя 

людині приносить праця за покликанням, тобто праця за «сродністю»: 

«Природа есть вечный источник охоты. Она побуждает к частому опыту. 

Опыт есть отец искусству, веденію и привычки. Отсюду родилися все науки, 

и книги, и хитрости. Сія есть главная и единственная учительница верно 

выучивает птицу летать, а рыбу – плавать» [328, c. 117–118]. 

«Сродна» праця є джерелом людського щастя та добра. Проте кожна 

людина має внутрішню «сродность» лише до певного виду діяльності, хоча є 
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люди, які виділяються феноменальною здатністю, «сродністю» до багатьох 

видів діяльності. Отже, для кожної людини джерелом добра може бути лише 

«сродна» їй праця, займаючись якою вона приносить користь суспільству, а 

значить, і досягне свого власного щастя. Сковорода підносить значення праці 

як першооснови суспільного буття, як передумови людського щастя. Він 

наголошує, що прагнення до творчої праці закладено в самій природі 

людини, яка стає щасливою, задоволеною тільки тоді, коли робота відповідає 

природним нахилам, здібностям людини, тобто є «сродною». І навпаки – 

«несродна» праця є мукою, «если кто, смешав рабскую и господственну 

натуру в одно тождество, вместо прозорливои или божественнои избирает 

себе путеводительницею скотскую и слепую натуру, сіе есть родное нечестіе, 

неведьніе в Боге, непознаніе пути мирного, шествіе путем нещастія, ведущим 

в царство тмы, в жилище духов безпокойных» [182]. 

Тобто у дослідженні ролі та значення праці Сковорода виступив як 

мислитель, який першим сказав своє оригінальне слово про «сродну»  

працю як сутнісний вияв людського буття й розглянув деякі механізми 

процесу перетворення праці із засобу життя в умову досягнення людиною 

щастя. З огляду на це можна виділити основні аспекти сковородинівської 

концепції «сродної» праці: самопізнання, самопошук, самовдосконалення, 

самоутвердження, усвідомлення самоцінності людського Я, визначення 

антропологічного характеру духовності, гармонійність визначальних начал 

(розуму та почуття), гармонійність світовідчуття. По суті, Г.С. Сковорода 

заклав фундамент національного розуміння професійної схильності, що 

визначається і у преамбулі КЗпП України, де зазначається, що «Кодекс 

законів про працю України визначає правові засади і гарантії здійснення 

громадянами України права розпоряджатися своїми здібностями до 

продуктивної і творчої праці», і далі у ст. 1 додається, що КЗпП має сприяти 

«перетворенню праці на благо суспільства в першу життєву потребу кожної 

працездатної людини». 
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Таким чином, враховуючи філософський доробок Г.С. Сковороди, 

професійна орієнтація має носити не лише економічний характер 

зацікавленості, але й елемент прищеплювання, виховання в особи відчуття 

«сродності» праці, яка належить тільки людині та підвищує її творчі нахили 

на благо самої особи та суспільства. 

У ч. 2 ст. 32 Закону України «Про зайнятість населення» визначається, 

що професійна орієнтація населення здійснюється навчальними закладами, 

закладами охорони здоров’я, реабілітаційними установами, медико-

соціальними експертними комісіями, територіальними органами централь-

ного органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

зайнятості населення та трудової міграції, центрами професійної орієнтації 

населення, молодіжними центрами праці, військкоматами, установами 

виконання покарань, підприємствами, установами та організаціями незалежно 

від форми власності, виду діяльності та господарювання, що надають 

послуги з професійної орієнтації.  

Із наведеного переліку закладів, що мають здійснювати профорієн-

таційну діяльність, важко визначити їх системний взаємозв’язок. По суті, 

єдиним реальним органом, який може здійснювати профорієнтаційну 

діяльність, є територіальні органи центрального органу виконавчої влади, що 

реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, 

шляхом: 1) професійного інформування, що полягає у наданні відомостей 

про трудову діяльність та її роль у професійному самовизначенні особи, 

інформації про стан ринку праці, зміст та перспективи розвитку сучасних 

професій і вимоги до особи, форми та умови оволодіння професіями, 

можливості професійно-кваліфікаційного і кар’єрного зростання, що 

сприятиме формуванню професійних інтересів, намірів та мотивації особи 

щодо обрання або зміни виду трудової діяльності, професії, кваліфікації, 

роботи; 2) професійного консультування, спрямованого на оптимізацію 

професійного самовизначення особи на основі виявлення її індивідуально-
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психологічних характеристик, особливостей життєвих ситуацій, професійних 

інтересів, нахилів, стану здоров’я та з урахуванням потреби ринку праці; 

3) проведення професійного відбору, що полягає у встановленні відповідності 

особи вимогам, які визначені для конкретних видів професійної діяльності та 

посад. 

На мій погляд, державна система послуг масової профорієнтації 

повинна об’єднати як мінімум три спеціалізовані, але пов’язані між собою 

підсистеми: профорієнтацію молоді; профорієнтацію вивільнених праців-

ників, безробітних та інших тимчасово незайнятих категорій громадян 

(наприклад, звільнених у запас із рядів Збройних сил України); профорієн-

тацію специфічних груп населення (пенсіонерів, інвалідів, літніх осіб тощо). 

Відповідно мають бути прийняті державні програми, спрямовані на 

здійснення професійної орієнтації стосовно цих підсистем. 

Отже, сутність професійної орієнтації як засобу сприяння зайнятості 

населення полягає у тому, що система профорієнтаційних послуг, які 

надаються державою, повинна створювати умови для цілеспрямованого 

розвитку здібностей людини, зростання її професіоналізму, працездатності, 

збереження здоров’я, забезпечення ефективного використання трудового 

потенціалу особи, підвищення її соціальної та професійної мобільності, 

стимулювати пошук людиною найефективніших засобів підвищення свого 

професійно-кваліфікаційного рівня, розвитку соціально-економічних ініціатив, 

інтелектуальної та трудової незалежності. Означене тлумачення професійної 

орієнтації необхідно викласти у ст. 1 Закону України «Про зайнятість населення» 

у такому вигляді: «Професійна орієнтація – система профорієнтаційних послуг, 

спрямованих на формування економічної та творчої зацікавленості у 

професійному самовизначенні та реалізацію природної здатності до праці 

особи, виявлення її схильностей, здібностей, інтересів, можливостей та інших 

чинників, що впливають на вибір або зміну професії і виду трудової 

діяльності». 
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3.3.2. Професійне навчання 

 

Результатом успішно проведеної професійної орієнтації є здійснення 

цілеспрямованого професійного навчання громадян (зайнятих, незайнятих 

осіб, осіб, які шукають роботу, безробітних).  

У Рекомендації МОП № 117 «Про професійне навчання» вказується, 

що навчання є не самоціллю, а засобом для того, щоб розвивати професійні 

здібності осіб, які проходять навчання, з належним врахуванням існуючих 

можливостей зайнятості і щоб дати їм можливість використати свої здібності 

з максимальною користю для самих себе і для суспільства. Навчання має 

бути спрямоване на розвиток особистості, особливо у випадку із молодю. 

Навчання є єдиним цілим, яке характеризується взаємозалежністю його 

різноманітних елементів. Навчання є процесом, який триває протягом всього 

трудового життя людини відповідно до її потреб як індивідуума і члена 

суспільства [277]. 

Розуміння значення навчання у житті людини та суспільства 

міжнародним співтовариством знайшло відбиття у положеннях міжнародних 

і регіональних актів, які закріплюють право людини на професійне навчання 

та обов’язок держави з його забезпечення, зокрема, таких як Конвенція 

Міжнародної організації праці № 142 від 23 червня 1975 року «Про 

професійну орієнтацію та професійну підготовку в галузі розвитку людських 

ресурсів», Конвенція «Про технічну і професійну освіту», прийнята 10 листопада 

1989 року на 25-й сесії Генеральної Конференції ЮНЕСКО, і Європейська 

соціальна хартія (переглянута) від 18 жовтня 1961 року. 

На підставі аналізу діючих міжнародно-правових актів ООН, МОП, 

ЮНЕСКО, Ради Європи та інших міжнародних організацій, які звертають 

увагу на питання професійного навчання працівників, науковцями визначено 

основні тенденції розвитку міжнародно-правових стандартів у цій сфері: 

1) поширення соціального партнерства на систему професійного навчання 

працівників у цілому; 2) створення системи доступного та безперервного 
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професійного навчання працівників протягом усього життя; 3) закріплення 

однією з умов досягнення високої якості професійної освіти, а отже, і 

професійної діяльності особливих вимог до викладачів і до організації умов 

їх праці [99, c. 12]. 

Тобто відправною точкою, яка визначає сьогодні зміст права людини 

на професійне навчання, є ідея безперервної освіти, що охоплює всі види та 

форми навчальної діяльності людини протягом всього її життя, здійснювані 

як у навчальних закладах, так і поза ними. Головне завдання професійного 

навчання як засобу сприяння зайнятості населення – відновлення 

професійної мобільності і конкурентоспроможності громадян для наступного 

працевлаштування. Не можна у цьому розумінні не погодитись із 

О.С. Пашковим у тому, що людина завжди була і залишається головним 

фактором розвитку виробництва. Ніякі зміни в техніці або технології 

виробництва не можуть зменшити значення людей, знецінити їх працю та 

досвід, витіснити людину зі сфери виробництва [210, c. 124–125]. 

В.О. Процевський продовжує у сучасному розумінні думку О.С. Пашкова 

та зазначає, що сучасне виробництво, сучасні технології потребують 

формування якісно нової плеяди працівників, які здатні використовувати не 

тільки удосконалені засоби виробництва, але й вирішувати творчі завдання. 

Основна риса сучасної економіки – заміщення простої праці знаннями, бо 

розвиток людини сьогодні стає головною умовою будь-якого господарського 

прогресу. Підвищення рівня економічного розвитку в сучасних умовах 

залежить, насамперед, від якості людського капіталу, що визначається 

досягнутим рівнем знань, кваліфікації, вмінням працювати, здатністю 

забезпечувати інноваційний розвиток продуктивних сил. Якщо в 

індустріальному суспільстві ключовими факторами виробництва є праця та 

капітал, то у постіндустріальному такими факторами є знання та 

інтелектуальний капітал [295]. 

Тому з метою практичної реалізації сучасної ідеї професійного 

навчання у міжнародних і регіональних актах передбачаються основні 
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напрямки діяльності держав, які полягають у забезпеченні доступу всіх і 

кожного до участі у професійному навчанні, у розширенні освітнього 

середовища (мережі навчальних і культурних закладів), що сприяє задоволенню 

різноманітних освітніх потреб людини. Як, наприклад, зазначається у п. 14 

Рекомендації МОП № 122 «Про політику в галузі зайнятості», держави 

мають розробляти програми щодо забезпечення чи сприяння забезпеченню 

можливостей для навчання і перенавчання, які дали б змогу працівникам 

набути кваліфікації, потрібної для довгочасної зайнятості у професіях, що 

розвиваються [271]. 

Необхідно відзначити, що категорія «професійного навчання» не 

знайшла широкого відображення у правовій науці. 

Так, Є.Р. Брюхіна розуміє під професійним навчанням передачу особі, 

яка навчається, навичок і практичного досвіду, а також їх поглиблення та 

удосконалювання, і використання набутого запасу знань, умінь і навичок 

надалі для досягнення встановлених державою освітніх цензів [36, c. 8]. 

А.В. Івашківською професійне навчання визначається у широкому 

розумінні як одержання професійних знань, умінь, навичок з певної професії 

вперше шляхом навчання безпосередньо в організації або освоєння основної 

освітньої програми того або іншого рівня в освітній установі [99, c. 11]. 

Також у деяких дослідженнях професійне навчання охоплює весь 

спектр професійної освіти: підготовку, перепідготовку та підвищення 

кваліфікації [212, c. 38], що виглядає обґрунтованим. Адже професійне 

навчання є засобом одержання одного з видів професійної освіти або 

професійної підготовки без підвищення освітнього рівня. Термін «професійне 

навчання», дійсно, дозволяє коротко позначити досить складний, але єдиний 

інститут професійного навчання. Тим більше, саме цей термін сьогодні 

широко використовується в актах Міжнародної організації праці. 

Означене розуміння професійного навчання знайшло відображення 

його тлумачення у чинному законодавству. 
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Так, згідно зі ст. 1 Закону України «Про професійний розвиток 

працівників» професійне навчання працівників – це процес цілеспрямованого 

формування у працівників спеціальних знань, розвиток необхідних навичок 

та вмінь, що дають змогу підвищувати продуктивність праці, максимально 

якісно виконувати функціональні обов’язки, освоювати нові види професійної 

діяльності, що включає первинну професійну підготовку, перепідготовку і 

підвищення кваліфікації працівників відповідно до потреб виробництва 

[278].  

У п. 18 ст. 1 та Законі України «Про зайнятість населення» професійне 

навчання визначено як набуття та удосконалення професійних знань,  

умінь та навичок особи відповідно до її здібностей, що забезпечує 

відповідний рівень професійної кваліфікації для професійної діяльності та 

конкурентоспроможності на ринку праці. Цікаво, що у ст. 34 цього ж Закону 

означене поняття практично повністю дублюється із доповненням щодо того, 

що професійне навчання має здійснюватись не тільки відповідно до 

здібностей, але й до покликання людини. Як вже зазначалось при розгляді 

мети професійної орієнтації, саме через покликання відображається найбільш 

повний прояв волі людини у процесі реалізації своєї природної здатності до 

праці. Тому термін «професійне навчання», що міститься у ст. 34 Закону 

України «Про зайнятість населення», має бути визнаний основним для 

розуміння цього явища. 

Система ж професійного навчання згідно з ч. 2 ст. 34 Закону України 

«Про зайнятість населення» охоплює: 1) осіб, які проходять первинну 

професійну підготовку в навчальних закладах та інших установах, що 

здійснюють або забезпечують підготовку кваліфікованих робітників і 

фахівців; 2) працівників, які проходять первинну професійну підготовку, 

перепідготовку і підвищення кваліфікації впродовж трудової діяльності; 

3) безробітних, які шукають роботу і потребують первинної професійної 

підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації. Напевно, 

законодавець у п. 3 припустився технічної помилки, не вказавши, що система 
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професійного навчання охоплює осіб, які шукають роботу, а не безробітних, 

які шукають роботу. Ця помилка має бути виправлена, адже у правозастосовній 

сфері це може створити проблеми при наданні послуг із професійного 

навчання особам, які зареєстровані як такі, що шукають роботу. 

Варто відзначити, у чинному КЗпП 1971 року обов’язок з проведення 

професійного навчання покладався саме на підприємства, установи та 

організації. Згідно зі ст. 201 цього кодексу для професійної підготовки і 

підвищення кваліфікації працівників, особливо молоді, власник або 

уповноважений ним орган організує індивідуальне, бригадне, курсове та 

інше виробниче навчання за рахунок підприємства, організації, установи. 

Тобто така форма професійного навчання передбачає здійснення підготовки, 

перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників на виробництві. 

Як зазначається у ч. 3 ст. 34 Закону України «Про зайнятість 

населення», підвищення конкурентоспроможності працівників на ринку 

праці відповідно до вимог сучасного виробництва та сфери послуг здійснюється 

шляхом забезпечення ефективного функціонування і розвитку системи 

професійного навчання працівників, сприяння у проведенні їх професійної 

підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації на підприємствах, в 

установах та організаціях незалежно від форми власності, виду діяльності та 

господарювання. З цією метою роботодавець у порядку, передбаченому 

законодавством, колективним договором та угодами, періодично організовує 

для працівників професійне навчання, перепідготовку та підвищення 

кваліфікації. Згідно з п. 7 ст. 41 Закону України «Про освіту» та ч. 2 ст. 3 Закону 

України «Про професійно-технічну освіту», громадяни можуть одержати 

професію, підвищити кваліфікацію, пройти перепідготовку безпосередньо на 

виробництві. У ч. 1, 2 ст. 6 Закону України «Про професійний розвиток 

працівників» зазначено, що організація професійного навчання працівників 

здійснюється роботодавцями з урахуванням власної господарської потреби 

або іншої діяльності відповідно до вимог законодавства. 
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Згідно з Наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 

26 березня 2001 року № 127/151 «Про затвердження Положення про професійне 

навчання працівників на виробництві» для професійного навчання працівників 

на виробництві застосовуються такі його види: первинна професійна 

підготовка робітників; перепідготовка робітників; підвищення кваліфікації 

робітників; перепідготовка, спеціалізація, підвищення кваліфікації, стажування 

керівників, професіоналів та фахівців [244]. 

Окремою формою професійного навчання на виробництві є навчання за 

учнівським договором. Як уже зазначалося, що до гарантій у сфері сприяння 

та забезпечення зайнятості населення необхідно відносити гарантію, 

пов’язану із проходженням професійного навчання та подальшого праце-

влаштування, яка передбачена ч. 4 ст. 34 Закону України «Про зайнятість 

населення». Відповідно до цієї гарантії роботодавець має право укладати з 

працівниками або іншими особами, які не перебувають з ним у трудових 

відносинах, за їх згодою договори про направлення їх до навчальних закладів 

для професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації. 

На важливість та значущість учнівського договору у системі 

професійного навчання звертав увагу К.П. Уржинський, який зазначав, що 

під час підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів на 

виробництві складаються такі відносини: учнівські, з підвищення кваліфікації 

та з керівництва навчанням. Юридичною підставою їх виникнення й розвитку 

служать договори (учнівський, підвищення кваліфікації і керівництва 

навчанням), які дозволяють на добровільній основі гнучко поєднувати 

особисті й суспільні інтереси під час реалізації права на працю і права на 

освіту. На переконання дослідника, учнівський договір – це угода, відповідно 

до якої одна сторона (учень) зобов’язується протягом певного строку набути 

спеціальності шляхом участі у виконанні виробничих завдань та відвідування 

теоретичних занять, дотримуючись внутрішнього трудового й навчального 

розпорядку, працювати після закінчення підготовки в цьому трудовому 

колективі, а інша сторона (підприємство) – організувати навчання, виплачувати 
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винагороду та забезпечити після закінчення навчання відповідною роботою 

[366, c. 89].  

На думку О.С. Пашкова, учнівський договір – це угода, за якою одна 

сторона – учень – зобов’язується у процесі праці освоїти нову професію 

(спеціальність) протягом обумовленого строку, а інша сторона – підприємство 

або установа в особі адміністрації – організувати навчання й забезпечити 

учня роботою відповідно до набутої професії (спеціальності) та кваліфікації 

[208, c. 89]. 

Варто відзначити, що у науці трудового права наявні декілька позицій 

стосовно правової природи відносин, які виникають при укладенні 

учнівського договору.  

А.Є. Пашерстник, Н.Г. Александров, Ю.П. Орловський, В.М. Догадов 

визнавали учнівський договір різновидом трудового, за яким працівник, 

виконуючи свої основні трудові обов’язки, бере на себе ще й обов’язок 

оволодіти певною спеціальністю у процесі виконання трудової функції, 

протягом визначеного терміну. К.М. Варшавський з цього приводу писав, що 

при учнівстві основні обов’язки сторін за трудовим договором – 

забезпечення робочою силою та виплата винагороди, ускладнені ще 

обов’язком наймача навчати робітничої професії [42, c. 141]. 

Натомість О.С. Пашков, О.В. Смирнов вважають, що учнівський 

договір є самостійним договором, а відносини з учнівства становлять окрему 

групу суспільних відносин, що регулюються трудовим правом. О.С. Пашков 

писав, що навчальні правовідносини містять елементи трудових і з 

накопиченням знань починають домінувати елементи останніх, які по 

завершенні навчання повністю витісняють навчальні правовідносини. 

Юридичним фактом, який перетворює учнівські правовідносини на трудові, є 

отримання кваліфікації і перехід на самостійну роботу за отриманою 

спеціальністю [208, c. 124]. О.В. Смирнов, у свою чергу, вказував, що 

обов’язки учня значно відрізняються від обов’язків працівника, а учнівський 

договір є формою реалізації права на освіту і тому не може породити трудові 

правовідносини [339]. 
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Дійсно, укладення учнівського договору передбачає, у первинному 

розумінні, прояв права на освіту. У свою чергу, на тісний зв’язок права на 

освіту та права на працю звертає увагу у своїх ранніх дослідженнях професор 

Ю.П. Орловський [201, c. 12]. Цей зв’язок проявлявся у тому, що у роки 

планової економіки, коли держава, по суті, була єдиним роботодавцем і мала 

гостру потребу у кваліфікованих кадрах, вся система освіти була підлаштована 

під виробничу сферу. Не випадково існував обов’язковий розподіл молодих 

фахівців на робочі місця після закінчення ВНЗ і технікумів; були розроблені 

та включені в КЗпП гарантії і пільги для працівників, які підвищували свій 

освітній рівень, навчаючись в освітніх установах на заочній або вечірній 

формі; була створена продуктивна державна модель підготовки, перепідготовки 

та підвищення кваліфікації працівників. Навіть загальноосвітні школи 

реалізовували на різних етапах розвитку держави програми трудової підготовки 

учнів.  

З 1991 року, після зміни політичного та економічного устрою у нашій 

країні, право на освіту та право на працю набули нового змісту. Праця стала 

вільна, а система освіти почала будуватися на зовсім інших принципах, 

спрямованих, насамперед, на вільний розвиток особистості, а не на задоволення 

економічних інтересів і виробничих цілей держави. 

У ст. 43 Конституції України наголошено, що кожен має право на 

працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він 

вільно обирає або на яку вільно погоджується. Тобто людина тепер може 

одержувати професійну освіту незалежно від того, буде вона працювати за 

спеціальністю чи ні; розширені можливості багаторазового одержання освіти 

того самого рівня, а також форми її одержання; освіту можна одержувати і на 

платній основі; активно стала розвиватися сфера додаткової (загальної та 

професійної) освіти та додаткових платних освітніх послуг. Змінився і сам 

зв’язок права на освіту і права на працю. В умовах ринкової економіки їх 

перетинання стає можливим тільки тоді, коли збігаються економічні інтереси 

працівника і роботодавця, пов’язані з наявністю або з одержанням у 
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майбутньому певної професії, спеціальності, посади, а також підвищенням 

кваліфікації.  

На думку Н.В. Новікової, право на професійну освіту при існуючому 

стані трудового законодавства виступає лише як законний інтерес, оскільки 

кореспондуючий йому обов’язок роботодавця не одержав закріплення в 

законодавстві [188, c. 24]. У свою чергу, І.В. Занданов вважає, що така 

позиція не враховує специфіки механізму реалізації працівником права на 

професійну підготовку та підвищення кваліфікації, який полягає у тому, що 

назване право реалізується шляхом укладання договору, який є додатковим 

до трудового. Роботодавець зацікавлений у професійному навчанні працівника, 

тому що рівень кваліфікації останнього має для нього важливе значення. 

Саме на підставі договору у сторін виникають відповідні права та обов’язки 

[90, c. 9]. 

У цьому контексті знову потрібно вести мову про відмежування права 

на працю від права на зайнятість. 

Так, у науковій літературі як у радянський період, так і сьогодні не раз 

підкреслювалося, що межі між сферою праці та сферою освіти стають 

рухливими, а трудовий договір усе більше трансформується в договір праці і 

навчання [109, c. 170]. Це проявляється і у тому, що від рівня освіти, а також 

від постійного вдосконалювання професійних знань, умінь, навичок, розвитку 

ділових якостей працівника за допомогою перепідготовки і підвищення 

кваліфікації прямо залежить доля трудових правовідносин (їх виникнення, 

зміна або припинення). У зв’язку з цим у А.Ю. Бондар навіть обґрунтовує 

введення у понятійний апарат трудового права терміна «освітньо-трудові 

відносини» замість поняття «навчально-трудові відносини», яке широко 

використовувалось у роботах О.С. Пашкова, Ю.П. Орловського, В.Н. Артемової 

та інших науковців. Під освітньо-трудовими відносинами автор розуміє 

суспільні відносини, які виникають між працівником і роботодавцем з 

приводу професійного навчання безпосередньо на виробництві (роботі) або 
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поза роботою, спрямовані на підвищення професійного (загальноосвітнього) 

рівня працівників [31, c. 34].  

На думку Н.В. Новікової, якщо суб’єктом таких освітньо-трудових 

правовідносин буде виступати працівник, який одержує професійну освіту 

або проходить професійну підготовку без підвищення освітнього рівня, а 

також перепідготовку та підвищення кваліфікації, то не важливо, у якому 

місці і у якій формі проводиться навчання (усередині організації або в 

освітній установі), і з чиєї ініціативи, з відривом або без відриву від роботи. 

Трудові відносини у кожному разі не припиняються. Вони або припиняються 

на період навчання або існують паралельно із навчальними відносинами 

[187]. 

Однак, якщо абстрагуватись від існуючих на момент професійного 

навчання трудових правовідносин, які, безсумнівно, є результатом реалізації 

права на працю, і повернутись до думки, що мета професійного навчання на 

виробництві, у тому числі при укладенні договору, полягає не тільки у 

навчанні особи професії, спеціальності, але й і у задоволенні потреби 

конкретного роботодавця та ринку праці в цілому у кваліфікованих 

працівниках, то право на професійну освіту більшою мірою виявиться тісніше 

пов’язаним із правом на зайнятість. Адже, проходячи професійне навчання, 

особа незалежно від того чи вона укладає у кінцевому результаті трудовий 

договір із роботодавцем чи ні, підвищує власну конкурентоспроможність на 

ринку праці. 

Так, аналізуючи сутність права людини на працю за радянських часів, 

А.Є. Пашерстник справедливо зауважував, що право на працю є правом 

одержати роботу зі спеціальності, удосконалювати свою кваліфікацію та 

просуватися вперед у сфері своєї трудової діяльності [207, c. 33]. Якщо ж 

враховувати, що за сучасним розумінням саме право на роботу передбачає 

наявність гарантій щодо отримання робочого місця, а право на зайнятість 

виступає механізмом його реалізації, то для того, щоб забезпечувати собі 

можливість бути затребуваним на ринку праці, людина змушена постійно 
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вчитися, здобувати нові знання, збагачувати професійний досвід, розвивати 

соціальні навички. 

Таким чином, учнівський договір у системі професійного навчання є 

самостійним договором у сфері сприяння та забезпечення зайнятості 

населення. Означене підтверджується і тим, що у чинному КЗпП України 

відсутні будь-які положення щодо особливостей укладення учнівського 

договору. І хоч певні положення про умови учнівського договору містяться у 

ст. 319 проекту Трудового кодексу України, законодавче відображення вони 

отримали саме у Законі України «Про зайнятість населення». 

Так, згідно з ч. 4 ст. 34 Закону України «Про зайнятість населення» 

зазначеним договором на працівника або іншу особу, яка направляється на 

навчання, може бути покладено обов’язок відпрацювати на посаді відповідно 

до отриманої кваліфікації в такого роботодавця після закінчення навчання 

протягом погодженого сторонами строку, який повинен бути порівнянний з 

обов’язками, що взяв на себе роботодавець щодо оплати та строку навчання, 

але не більше ніж три роки. У разі відмови працівника або іншої особи 

відпрацювати в роботодавця протягом погодженого з ним строку, звільнення 

з роботи до закінчення такого строку – працівник або інша особа зобов’язані 

відшкодувати роботодавцю витрати, пов’язані з оплатою навчання, або їх 

частину пропорційно відпрацьованому строку на умовах, що визначаються 

договором. Працівник або інша особа, відповідно до ч. 5 ст. 34 Закону 

України «Про зайнятість населення», не зобов’язані відшкодовувати 

роботодавцю витрати, пов’язані з навчанням, якщо вони не стали до роботи 

або були звільнені з роботи з таких підстав: 1) установлення інвалідності; 

2) звільнення за ініціативою роботодавця, що не пов’язане з учиненням 

працівником протиправних дій; 3) призов на військову службу чи направлення 

на альтернативну (невійськову) службу; 4) за власною ініціативою у зв’язку з 

порушенням роботодавцем трудового законодавства, колективних угод, 

колективного або трудового договору; 5) догляд за дитиною-інвалідом та 

(або) інвалідом I групи (незалежно від причини інвалідності). 
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Необхідно зауважити, що законодавцем не було вирішено дуже важливе 

питання обов’язку роботодавця надати учневі роботу після завершення навчання. 

У науковій літературі існує дві думки з цього приводу: 1) роботодавець 

однозначно зобов’язаний надати роботу та не може посилатися на відсутність 

виробничих можливостей для цього (Ю.П. Орловський); 2) такий обов’язок 

роботодавця є додатковою (факультативною) умовою учнівського договору 

(В.Г. Глєбов). На мій погляд, у чинному законодавстві варто закріпити 

альтернативну умову, коли роботодавець після завершення професійного 

навчання зобов’язаний надати працівникові роботу із вказівкою на таку 

обставину як наявність відповідної вакансії, і визначити наслідки порушення 

роботодавцем цього обов’язку. 

Таким чином, під учнівським договором варто розуміти угоду між 

учнем (працівником, особою, яка шукає роботу) і роботодавцем, за якою 

учень зобов’язується пройти навчання з метою отримання нової професії, 

спеціальності, кваліфікації та у випадку успішного завершення навчання 

укласти з роботодавцем трудовий договір з отриманої професії, спеціальності, 

кваліфікації, а роботодавець зобов’язується забезпечити навчання учня 

відповідно до учнівського договору та у випадку успішного завершення 

навчання надати учню роботу з отриманої ним професії, спеціальності, 

кваліфікації та укласти з ним трудовий договір. 

Окрім навчання за учнівським договором, яке передбачає наявність 

третього суб’єкта правовідносин – навчального закладу, роботодавець має 

право самостійно утворити окремий підрозділ з питань професійного навчання 

працівників або покласти функції з організації такого навчання на відповідних 

фахівців. Професійне навчання працівників безпосередньо у роботодавця 

здійснюють викладачі, майстри виробничого навчання, інструктори 

виробничого навчання, які залучаються на умовах договору з надання 

освітніх послуг. 

Також професійне навчання безробітних може здійснюватися за 

сприяння центрів зайнятості. 
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У ст. 35 Закону України «Про зайнятість населення» визначено,  

що професійне навчання зареєстрованих безробітних – професійна 

підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації, спрямовані на 

здобуття та удосконалення професійних знань, умінь та навичок, підвищення 

конкурентоспроможності на ринку праці, що здійснюються за рахунок 

коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування 

України на випадок безробіття. 

Професійне навчання безробітних організовується на замовлення 

роботодавця або для самозайнятості, провадження підприємницької діяльності, 

поточної та перспективної потреби ринку праці з урахуванням побажань 

безробітних і здійснюється у професійно-технічних та вищих навчальних 

закладах, на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми 

власності, виду діяльності та господарювання або безпосередньо у 

роботодавців – замовників кадрів. 

Для організації професійного навчання безробітних та їх проживання в 

період такого навчання територіальний орган здійснює відбір навчальних 

закладів відповідно до Порядку відбору навчальних закладів для організації 

професійного навчання зареєстрованих безробітних та їх проживання в 

період навчання, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики 

України від 16 травня 2013 року № 269, зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 31 травня 2013 року за № 843/23375. 

О.В. Басай виділяє такі підстави, за яких особа повинна пройти 

професійне навчання за сприяння центрів зайнятості: неможливість підібрати 

підходящу роботу через відсутність у громадянина необхідної професійної 

кваліфікації; необхідність змінити кваліфікацію у зв’язку з відсутністю 

роботи, яка відповідає професійним навикам громадянина; втрата здатності 

до виконання роботи за попередньою професією; пошук роботи вперше та 

відсутності професії (спеціальності) [20, c. 7]. 

Так, у разі наявності цих умов та виявлення бажання зареєстрованим 

безробітним пройти професійне навчання територіальний орган за місцем 
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реєстрації особи як безробітної укладає договір з безробітним та видає йому 

направлення на професійне навчання до навчального закладу. Безробітний 

зараховується до навчального закладу на підставі направлення на професійне 

навчання. 

Сучасне законодавство про зайнятість визнає дві специфічні форми 

професійного навчання як на виробництві, так і за сприяння центрів 

зайнятості: формальне та неформальне. Напевно, критерієм їх виділення став 

ступінь участі особи у навчальному процесі. 

Формальне навчання відповідно до положень Наказу Міністерства 

праці та соціальної політики України від 26 березня 2001 року № 127/151 

«Про затвердження Положення про професійне навчання працівників на 

виробництві» здійснюється згідно з вимогами державних стандартів з 

професійно-технічної освіти, типових навчальних планів і програм, стандартів 

вищої освіти у навчальному закладі або безпосередньо у роботодавця, 

здійснення неформального навчання не регламентується місцем набуття, 

строками та формою навчання [244]. За результатами формального 

професійного навчання працівників видається документ про освіту, зразок 

якого затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 12 листопада 

1997 року № 1260 «Про документи про освіту та вчені звання». За результатами 

неформального навчання видається довідка, в якій зазначаються професія 

(спеціальність), за якою здійснювалось навчання, напрям підвищення 

кваліфікації, строки навчання. 

У Законі України «Про зайнятість населення» також використовується 

поняття неформальне професійне навчання осіб, але лише щодо робітничих 

професій, яке не узгоджується із ст. 1 Закону України «Про професійний 

розвиток працівників» від 12 січня 2012 року № 4312-VI, де використовується 

поняття «неформальне професійне навчання працівників», яке визначається як 

набуття працівниками професійних знань, умінь і навичок, не регламентоване 

місцем набуття, строком та формою навчання. 

Варто відзначити, що категорії «робітник» та «працівник» не є 

рівнозначними. Так, до 1991 року українське законодавство про працю 



217 

оперувало такими поняттями, як «робітники» і «службовці». Згодом, вони 

були об’єднані законодавцем узагальнюючим посиланням «працівники». У 

цьому контексті поняття «робітник» означає працівника, який виконує 

фізичну працю, робітничими професіями є професії, де у процесі 

виробництва первинно застосовується фізична праця. 

У свою чергу, ст. 1 Закону України «Про порядок вирішення колективних 

трудових спорів (конфліктів)» від 3 березня 1998 року № 13798-ВР дає 

визначення «найманий працівник», під яким розуміється фізична особа, яка 

працює за трудовим договором на підприємстві, в установі та організації, в їх 

об’єднаннях або у фізичних осіб, які використовують найману працю. Тобто 

категорія «працівник» є ширшою за поняття «робітник» і тому має 

застосуватись у тексті Закону України «Про зайнятість населення». 

У ст. 14 Закону України «Про професійний розвиток працівників» 

закріплено основи організації підтвердження результатів неформального 

професійного навчання працівників. Так, зазначається, що центри визнання 

результатів неформального професійного навчання забезпечують організацію 

підтвердження професійної кваліфікації працівника за результатами такого 

навчання. Для цього центри визнання результатів неформального професійного 

навчання залучають навчальні заклади державної служби зайнятості, інші 

професійно-технічні навчальні заклади, підприємства, організації, установи, 

які мають ліцензію на право здійснення освітньої діяльності за визначеними 

професіями. Результати неформального професійного навчання підтверджуються 

документом встановленого зразка про присвоєння або підвищення робітничої 

кваліфікації. Як бачимо, хоч Закон і декларує можливість неформального 

професійного навчання працівників, отримати документ, який підтверджує 

результати цього навчання, можна лише за робітничими професіями. Відповідно 

у чинному законодавстві детально регламентовано порядок підтвердження 

результатів неформального професійного навчання тільки за робітничими 

професіями згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 15 травня 

2013 року № 340 «Про затвердження Порядку підтвердження результатів 
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неформального професійного навчання осіб за робітничими професіями», де 

вказано, що перелік робітничих професій, за якими здійснюється підтвердження 

кваліфікації, та суб’єктів підтвердження затверджується Міністерством 

соціальної політики України за пропозиціями Спільного представницького 

органу сторони роботодавців на національному рівні та Спільного 

представницького органу репрезентативних всеукраїнських об’єднань 

профспілок на національному рівні. 

У Наказі Міністерства соціальної політики України від 23 грудня 

2013 року № 886 «Про затвердження Переліку робітничих професій, за якими 

здійснюється підтвердження результатів неформального професійного 

навчання осіб за робітничими професіями» зафіксовано лише три професії, за 

якими здійснюється неформальне навчання за робітничими професіями: 

кухар, зварник, охоронець [240]. Не зрозумілим залишається той факт, чому 

ж неформальне навчання, наприклад, за робітничою професією зварника 

законодавець визнає та створює правові механізми підтвердження його 

результатів, а програміста чи дизайнера – ні. 

На мій погляд, за сучасних умов самоосвіти отримання знань та 

навичок саме останніми може відбуватися у неформальній формі, тоді як 

навчання робітничої професії має здійснюватися на виробництві під 

наглядом майстра. Однак Закон України «Про зайнятість населення» і надалі 

у своєму змісті користується поняттям «неформальне професійне навчання 

осіб за робітничими професіями», у ч. 6 ст. 34 вказуючи, що «порядок 

підтвердження результатів неформального професійного навчання осіб за 

робітничими професіями визначається Кабінетом Міністрів України», хоча 

до сьогодні такий акт не прийнятий, а Наказ Міністерства соціальної 

політики України від 31 травня 2013 року № 318/655 «Про затвердження 

Порядку професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації 

зареєстрованих безробітних» у п. 3.1 встановлює, що «професійне навчання 

безробітних за робітничими професіями здійснюється шляхом первинної 

професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації з 

урахуванням поточної та перспективної потреби ринку праці» [253].  
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Тобто означеним Наказом взагалі не передбачається такої форми 

навчання робітничим професіям, як «неформальне професійне навчання 

робітників». У цілому ж акцентування Закону України «Про зайнятість 

населення» на неформальному професійному навчанні осіб лише за 

робітничими професіями є звуженням обсягу прав громадян, яке тлумачиться 

відповідно до абз. 6 п. 4 мотивувальної частини Рішення Конституційного 

Суду України від 11 жовтня 2005 року №8-рп/200, як «зменшення кола 

суб’єктів, розміру території, часу, розміру або кількості благ чи будь-яких 

інших кількісно вимірюваних показників використання прав і свобод, тобто 

їх кількісної характеристики», і забороняється ст. 22 Конституції України. 

На мій погляд, коло осіб, які мають право на підтвердження результатів 

неформального навчання, має бути розширене та включати сучасні професії 

у сфері створення комп’ютерних програм, Інтернет-технологій, графічного 

дизайну тощо. 

Новим для чинного законодавства у сфері професійного навчання стало 

також положення про можливість отримання ваучера на отримання 

професійної освіти для осіб старше 45 років. 

Необхідно зазначити, що, закріплюючи такий механізм підвищення 

конкурентоспроможності громадян за допомогою підвищення доступу до 

освіти, вітчизняний законодавець користувався зарубіжним досвідом. 

Як пише Н.П. Литвинов, у європейських країнах ваучер переважно 

розглядається як іменний освітній чек, який дає право його власникові на 

гарантоване фінансування підвищення кваліфікації у навчальному закладі, 

який має відповідну ліцензію та обраний власником чека [145, c. 50].  

Так, муніципальна влада Фінляндії запровадила використання ваучерів 

на навчання для безробітних з 1996 року. Використання ваучерів існувало у 

двох варіантах. Відповідно до першого варіанта, безробітному надавався 

ваучер вартістю 600 фінських марок, до другого – направлення на курси без 

оплати їх вартості. Впровадження освітнього ваучера для дорослих почалось 

із безробітних через необхідність їх додаткової мотивації. У 1999 році 
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ваучерний проект був ініційований у Великобританії, який спричинив значне 

збільшення кількості надавачів освітніх послуг та сприяв усвідомленню того, 

що навчання має бути гнучким і відповідати потребам ринку праці, які 

швидко змінюються. Проте з’явилися й негативні моменти – низька якість 

навчання та зловживання у цій сфері з боку дрібних надавачів освітніх 

послуг. Італія використовує ваучерні програми для іммігрантів з вивчення 

італійської мови та оволодіння комп’ютером. Їх змістом є часткове 

фінансування витрат на навчання. Учасники зазначених програм сплачують 

лише 20 % від вартості навчання [145, c. 52]. 

О.Ю. Андрієць зазначає, що Інститут із вивчення праці у м. Бонн 

(Німеччина) 2011 року оприлюднив результати дослідження ефективності 

використання ваучерів в освіті дорослого населення. Відповідно до отриманих 

даних німецькими вченими не встановлено значного впливу ваучерів на 

підвищення доходів та зайнятість осіб. Найбільший ефект ваучера спостерігався 

для осіб з низьким рівнем освіти. Окрім цього, було встановлено, що більше 

шансів реалізувати ваучер мають жінки, а запровадження нецільової 

ваучерної програми є неефективним [10]. 

Яким би суперечливим не був зарубіжний досвід використання ваучера 

у системі професійного навчання, чинний Закон України «Про зайнятість 

населення» у ст. 30 передбачив, що особи віком старше 45 років, страховий 

стаж яких становить не менше 15 років, до досягнення пенсійного віку мають 

право на одноразове отримання ваучерів для підтримання їх конкуренто-

спроможності шляхом перепідготовки, спеціалізації, підвищення кваліфікації 

за професіями та спеціальностями пріоритетних видів економічної діяльності.  

Відповідно до положень Закону України «Про зайнятість населення», 

особа, щоб отримати ваучер на професійне навчання, має відповідати таким 

умовам: 1) вік – за 45 років і до досягнення пенсійного віку; 2) стаж роботи – 

понад 15 років. Однак Законом не було визначено чи має бути особа, що 

претендує на одержання ваучера, зареєстрована як особа, яка шукає роботу, 

та безробітна. 
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Адже визнання права на одержання ваучера для осіб, які шукають 

роботу, та безробітних була б виправданим. Оскільки основними цілями 

законодавства про зайнятість є сприяння та забезпечення зайнятості населення, 

соціальний захист від безробіття, то одержувачем ваучера має бути 

зареєстрована особа, яка шукає роботу, та безробітна. Однак інакше розцінив 

цю ситуацію законодавець, який у Постанові Кабінету Міністрів України від 

20 березня 2013 року № 207 «Про затвердження Порядку видачі ваучерів для 

підтримання конкурентоспроможності осіб на ринку праці» визначив, що дія 

цього Порядку не поширюється на: осіб, які не мають професійно-технічної 

або вищої освіти; осіб, які проходили протягом останніх п’яти років 

перепідготовку за рахунок коштів Фонду державного соціального страхування 

на випадок безробіття; осіб, які зареєстровані в центрах зайнятості як 

безробітні. Тобто, окрім віку та стажу роботи, законодавець ставить перед 

громадянином, який бажає скористатись правом на одержання ваучера у 

сфері професійного навчання, обов’язкові вимоги наявності професійно-

технічної або вищої освіти, проходження перепідготовки за рахунок коштів 

Фонду державного соціального страхування на випадок безробіття більш ніж 

за останні п’ять років, відсутність на обліку у державній службі зайнятості у 

якості безробітного.  

Ці вимоги суттєво зменшують коло осіб, яким доступне отримання 

ваучера, а отже, і розширення можливостей для підвищення конкурентоспро-

можності. Можливо, такі серйозні вимоги були продиктовані бажанням 

держави заощадити кошти Фонду загальнообов’язкового державного 

соціального страхування України. Вважаю, що враховуючи означені ресурсні 

суттєві обмеження, більш доцільно було б визначити категорії громадян, які 

можуть мати переважне право на одержання ваучерів, зокрема, сільське 

населення, населення депресивних регіонів, біженці, вимушені переселенці, 

особи, які тривалий час не працювали, тощо. 

Перелік професій, спеціальностей та напрямів підвищення кваліфікації, 

для навчання за якими може бути виданий ваучер, затверджено Кабінетом 
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Міністрів України у Постанові від 20 березня 2013 року № 207 «Про 

затвердження Порядку видачі ваучерів для підтримання конкуренто-

спроможності осіб на ринку праці», де налічується 69 спеціальностей: від 

бджоляра до соціального працівника. 

Вартість ваучера встановлюється в межах вартості навчання і не може 

перевищувати десятикратний розмір прожиткового мінімуму для 

працездатних осіб, визначеного законом на момент прийняття рішення про 

його видачу. Оплата ваучера здійснюється за рахунок коштів Фонду 

загальнообов’язкового державного соціального страхування України на 

випадок безробіття, виходячи з його фінансових можливостей. У разі, коли 

вартість навчання в навчальному закладі перевищує максимальну вартість 

ваучера, особа або роботодавець можуть здійснити оплату різниці вартості 

навчання. Договір про навчання укладається між навчальним закладом та 

особою протягом 90 днів після видачі ваучера. 

Отже, професійне навчання як засіб сприяння зайнятості населення 

передбачає функціонування таких механізмів: професійного навчання на 

виробництві, професійного навчання зареєстрованих безробітних, профе-

сійного навчання на підставі ваучера на отримання професійної освіти для 

осіб старше 45 років. Професійне навчання може здійснюватись у двох 

основних формах: формальній та неформальній. 

 

3.3.3. Тимчасові громадські роботи 

 

Можливості сприяння більш адекватній ситуації на ринку праці – у 

додатковій мобілізації внутрішніх фінансових резервів для зростання 

інвестицій, необхідних для збільшення кількості продуктивних робочих 

місць як на відбудовній основі, так і на основі створення нової роботи у 

рамках структурної перебудови економіки. Одним із засобів розв’язання цієї 

проблеми також є створення роботи на базі оплачуваних громадських робіт. 

Так само міжнародні правові акти (Конвенція МОП № 122 «Про політику у 
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галузі зайнятості», Рекомендація МОП № 276 «Про сприяння зайнятості та 

захист від безробіття») рекомендують оплачувані громадські роботи як засіб 

забезпечення тимчасової зайнятості населення. 

Термін «громадський» означає явище, яке відбувається у суспільстві 

або стосується суспільства, зв’язане з ним та належить усій громаді, усьому 

суспільству [337, c. 174]. Також охарактеризувати цю ознаку можна через 

поняття «громада» або як воно здебільшого використовується у правовій 

науці та законодавстві – «територіальна громада». На думку В.В. Медведчука, 

громада – це сплетіння соціальних відносин між людьми, які мають множину 

загальних інтересів, потреб; це спільноти, що можуть найбільшою мірою 

забезпечити здійснення й задоволення цих інтересів і потреб [167]. М. Орзіх 

надав авторське визначення територіальної громади як нормативно-правової 

моделі самоорганізації населення з відповідними організаційними 

(управлінськими) структурами, здатними виражати, реалізовувати й захищати 

територіальний інтерес як право і законний інтерес місцевого самоврядування 

[198, c. 67]. Відповідно до Закону України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР 

«Про місцеве самоврядування в Україні» територіальна громада – це жителі, 

об’єднані постійним проживанням у межах села, селища, міста, що є 

самостійними адміністративно-територіальними одиницями, або добровільне 

об’єднання жителів кількох сіл, що мають єдиний адміністративний центр 

[262].  

Так, О.В. Слюньков слушно зауважує, що оплачувані громадські 

роботи можуть проводитися як з метою надання соціальної підтримки 

незайнятому, але бажаючому працювати населенню, так і з метою 

задоволення потреб організацій (територій) у виконанні робіт, які носять 

разовий або тимчасовий (сезонний) характер, а також робіт з реалізації 

цільових соціально-економічних програм, спрямованих на розвиток 

конкретної території (регіону), виходячи з необхідності та доцільності таких 

робіт [338, c. 28].  



224 

П.К. Кошелєв за призначенням виділяє три форми оплачуваних 

громадських робіт: 

1) громадські роботи, спрямовані, насамперед, на задоволення потреб 

організацій (територій) у виконанні разових або тимчасових робіт, які 

одержали статус «громадських»; 

2) громадські роботи, спрямовані на ліквідацію сезонного безробіття – 

«відкладені громадські роботи»; 

3) громадські роботи, спрямовані на ліквідацію масового, хронічного 

безробіття (у тому числі серед певних категорій громадян, які особливо 

потребують соціального захисту та мають труднощі у пошуку роботи): 

цільові, широкомасштабні громадські роботи [129]. 

Отже, значення громадських робіт не вичерпується тією функцією, яку 

вони виконують у боротьбі з циклічним, сезонним, масовим, хронічним 

безробіттям. Переважно за допомогою громадських робіт повинні виконуватися 

корисні для всього суспільства роботи, які інакше відкладалися б на 

невизначений час через відсутність або зацікавленості у їх виконанні, або 

необхідних засобів. Мабуть, саме ці дві функції – надання соціальної 

підтримки незайнятому, але бажаючому працювати населенню, і задоволення 

потреб організацій (територій) у виконанні тимчасових робіт – підтверджують 

необхідність і доцільність розвитку громадських робіт як засобу сприяння 

зайнятості, а також пояснюють їх збереження в арсеналі засобів активної 

політики зайнятості навіть в умовах нестабільності соціально-економічних 

систем. 

Ознака тимчасовості громадських робіт свідчить, насамперед, про 

обмеженість певним проміжком часу [336, c. 113]. Дійсно, громадські роботи 

не можуть розглядатись як постійне місце роботи безробітних громадян. 

Основною метою громадських робіт у цьому розумінні є надання роботи 

безробітним саме у той період, коли ринок праці знаходиться у кризовому 

стані та не може запропонувати адекватну зайнятість громадянам, які не 
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мають роботи, але бажають та готові її виконувати. З громадянами, 

зайнятими на громадських роботах, укладається строковий трудовий договір 

відповідно до положень ст. 23 КЗпП України. Єдиною особливістю строкових 

трудових договорів про участь у громадських роботах є те, що вони не 

можуть відповідно до ст. 39-1 КЗпП України бути трансформовані у договори 

на невизначений строк. Як справедливо вказує С.О. Сільченко, строк дії цих 

договорів може лише подовжуватися за погодженням сторін до вирішення 

питання про працевлаштування особи на підходящу роботу. Якщо така 

робота з’явиться на тому ж підприємстві, де виконуються громадські роботи, 

строковий трудовий договір підлягає розірванню і працівник приймається за 

новим трудовим договором, хоча можна перевести працівника на постійну 

роботу. При цьому у наказі про переведення потрібно зазначити, що працівник 

переводиться саме на постійну роботу. Якщо ж він влаштований на роботу на 

інше підприємство, трудовий договір на участь у громадських роботах 

припиняється за п. 2 ст. 36 КЗпП України [324, c. 214]. 

Натомість ознака оплачуваності громадських робіт передбачає додержання 

того принципу, що за строковим трудовим договором, який укладає безробітний 

із роботодавцем, йому в обов’язковому порядку має виплачуватись заробітна 

плата як винагорода за виконану роботу. 

Таким чином, особливість оплачуваних громадських робіт полягає і у 

тому, що вони здатні швидко зайняти безробітних, інші категорії незайнятого 

населення на роботи тимчасового характеру, які мають яскраво виражену 

суспільно корисну спрямованість, і тим самим пом’якшити ситуацію на 

ринку праці. 

У цьому розумінні зарубіжні дослідники зазначають, що раціонально 

використовувати інститут громадських робіт циклічно. Це означає, що у 

період стійкого економічного розвитку громадські роботи здійснюються 

тільки у найнеобхідніших обсягах. Однак у періоди економічних криз (а саме 

у цій фазі економічного циклу перебуває вітчизняна економіка) вони найбільш 
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ефективні та стають одним з основних інструментів активної політики 

зайнятості на регіональних ринках праці. Проте це не означає, що у періоди 

стабілізації та підйому економіки громадським роботам взагалі немає місця. 

У тих або інших обсягах вони існують на будь-якому етапі економічного 

циклу (це стосується двох перших форм громадських робіт). Але у періоди, 

коли безробіття досягає критичних розмірів і потрібні термінові антикризові 

заходи, спрямовані на запобігання соціальних потрясінь, саме тоді значення 

та привабливість інституту громадських робіт підвищується [383, c. 28]. 

Досвід країн з розвинутою ринковою економікою свідчить, що 

громадські роботи є одним з дієвих методів тимчасового працевлаштування 

особи, яка не має роботи, і, отже, важливим інструментом пом’якшення 

соціальної напруженості, неминучої при масовому, хронічному безробітті. 

Так, умовно до громадських робіт можна віднести суспільно корисні 

роботи, які проводились у Римській імперії спеціально для вирішення 

проблем бідності плебеїв. Французькі королі в 1547, 1685, 1699 і 1709 роках 

для попередження народних бунтів і голоду, які визнавали стихійними 

лихами, займались організацією будівництва доріг і громадських приміщень. 

Це давало селянам та жителям міста роботу і прибуток. Наприкінці  

ХІХ сторіччя німецькі міста з тією ж метою починають організовувати різні 

«земельні роботи», які на перших порах здійснювались без попереднього 

плану і технічної підготовки. Поступово вони стали більш організованими і 

різноманітними (до земляних робіт додаються прибирання вулиць, розбивка 

парків, знос старих будівель, розчистка і прокладка каналізації, лісові роботи 

та інше). У період неврожаїв 1840–1845 рр. громадські роботи проводились у 

досить великих масштабах – здійснювалась меліорація земель, лісопосадки, 

прокладка доріг [14, c. 172]. 

Однак найбільш відомий факт в історії, пов’язаний з громадськими 

роботами, це, безумовно, загальнонаціональна програма громадських робіт 

як один із заходів «нового курсу» Ф.Д. Рузвельта, що дозволило вивести 
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економіку США із кризи та врятувати країну від соціальних потрясінь у 

період Великої депресії. 

Світова економічна криза, яка розпочалася в США у 1929 році, стала 

поштовхом до корінних змін в організації громадських робіт, адже безробіття 

було однією з головних проблем в Америці, коли Рузвельт став президентом. 

Бюро трудової статистики міністерства праці США підрахувало, що з 51 млн 

робітників на початку 1933 року більше 12 млн чол. були безробітними, а в 

березні 1933 року їх кількість збільшилась до рекордних 15 млн чол. [396]. 

Отже, впровадження якісно нової програми громадських робіт, яка мала 

знизити рівень безробіття в країні, стало першочерговим завданням 

адміністрації Ф. Рузвельта. 

Першим кроком на шляху до впровадження державних програм 

громадських робіт в США стало створення Громадянського корпусу 

консервації природних ресурсів 31 березня 1933 року. Керівником програми 

корпусу, на яку було виділено 10 млн дол., Рузвельт призначив Р. Фечнера, 

віце-президента Національної асоціації машиністів. За цією програмою 

створювалась мережа робітничих таборів з військовою дисципліною, де 

безробітна молодь отримувала одяг, житло, харчування, медичне обслуговування 

та грошове утримання до 30 дол. на людину в місяць (з яких 25 дол. 

надсилалося родині). Учасники Громадянського корпусу за це протягом 

шести місяців мали виконувати різні роботи, пов’язані з доглядом за лісами, 

заповідниками, ґрунтами та водними ресурсами, а також займатися військовою 

підготовкою [98]. 

Також паралельно з Громадянським корпусом організацією громадських 

робіт в США вже у 1933 році почали займатися Адміністрація громадських 

робіт та Адміністрація цивільних робіт. Відомий Закон про відновлення 

промисловості від 16 червня 1933 року, який, по суті, вводив систему 

державного регулювання промислового сектору в США в умовах кризи, 

передбачав, крім того, і впровадження громадських робіт за такими напрямками: 

«а) будівництво, ремонт та покращення шосе, магістралей і громадських 
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будівель; б) збереження природних ресурсів, включаючи очищення вод, 

запобігання ерозії ґрунту та паводків». Головним здобутком Адміністрації 

громадських робіт було забезпечення роботою до 5 млн чол. протягом 

чотирьох місяців її існування, що сприяло соціальній стабілізації в США 

[116, c. 23]. 

Сьогодні ж громадські роботи існують практично повсюдно у всьому 

промислово розвинутому світі, їх роль значною мірою залежить від 

домінуючої у тій або іншій країні моделі економічного розвитку, традиційного 

розподілу соціальних обов’язків між державою та приватним сектором. Межі 

сучасних зарубіжних програм громадських робіт значно «розмиті», а форми 

роботи тісно пов’язані з іншими методами активного впливу на ринок праці. 

Дуже поширено, наприклад, поєднання програм громадських робіт з 

організацією перепідготовки та підвищенням кваліфікації безробітних. Це 

дозволяє більш ефективно боротися з безробіттям, особливо зі структурним, 

яке в епоху високих технологій є домінуючим. 

Змінилися й форми оплати праці учасників громадських робіт. В одних 

випадках допомога по безробіттю їм не виплачується, в інших – крім заробітної 

плати та допомоги (або спеціальних доплат до заробітної плати), зайняті на 

громадських роботах одержують ще й стипендію (якщо громадянин-учасник 

громадських робіт у вільний від роботи час ходить на курси перепідготовки 

та підвищення кваліфікації за направленням служби зайнятості). 

Також основною тенденцією, яка спостерігається протягом останніх 

двох десятиліть у країнах з розвинутою ринковою економікою, є поступовий 

перерозподіл функцій з організації та управління громадськими роботами 

між центральними і місцевими органами влади на користь останніх. Функція 

центральних органів влади нині полягає у прийнятті відповідних законодавчих 

актів, виділенні фінансових засобів, а також у контролі за їх використанням. 

Організацією громадських робіт – вибором конкретних проектів, укладенням 

договорів з підрядниками, підбором кадрів – займаються місцеві органи 
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влади. Саме вони, одержуючи з державного бюджету цільові засоби, 

розподіляють їх між безпосередніми учасниками громадських робіт. Розмір 

коштів, що виділяються на проведення громадських робіт, залежить від рівня 

безробіття у регіоні та частки осіб, які особливо потребують соціального 

захисту та мають труднощі у пошуку роботи. 

Варто відзначити, що у вітчизняній історії застосування тимчасових 

громадських робіт також розглядалось як один із засобів сприяння зайнятості 

населення та мінімізації безробіття. 

Так, серед усіх видів трудової допомоги безробітним у першій 

половині 1920-х рр. в СРСР найбільш поширеними були громадські роботи. 

Переваги вбачалися в їх тимчасовому характері та спроможності охопити 

значну кількість безробітних, не потребуючи при цьому значних затрат на 

обладнання та матеріали. Громадські роботи були ефективними як в 

економічному, так і в політичному відношеннях. Безробітні, працюючи, 

отримували засоби для існування і виготовляли потрібну для держави 

продукцію. Фінансовий ефект для держави визначався можливістю припинення 

виплати допомоги по безробіттю на весь період участі у громадських 

роботах. Зважаючи на ці фактори, Українською економічною нарадою на 

засіданні 8 листопада 1922 року було прийнято рішення про доцільність 

організації таких робіт в Україні. Керівництво покладалося на Центральний 

комітет боротьби із безробіттям та місцеві комітети бірж праці, а фінансове 

забезпечення пропонувалося здійснювати за рахунок страхових коштів. Крім 

того, роботодавці отримували право не сплачувати страхові внески за осіб, 

які беруть участь у громадських роботах [226]. 

Про обсяги застосування громадських робіт на початку 1920-х рр. 

свідчить той факт, що лише у 1922 році в Україні на них було задіяно 

близько третини безробітних, а з жовтня 1922 року до січня 1924 року 

безробітними на громадських роботах було відпрацьовано 882 186 людино-

днів. Збільшилася і кількість безробітних, зайнятих на громадських роботах: 
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у грудні 1923 року – 5,5 тис., в січні 1924 року – 5,8 тис., в липні 1924 року – 

6,2 тис. осіб [173, c. 70]. Найбільший ефект громадські роботи мали у 

великих містах: Харкові, Артемівську, Києві, Одесі. Так, лише Харківською 

біржею праці до вересня 1923 року роботу було надано 1 489 безробітним, 

що відпрацювали в загальному 103 377 днів [228]. 

Однак, починаючи з кінця 1924 року значимість громадських робіт у 

системі заходів допомоги безробітним поступово падає. Керівництво 

страхових органів УСРР, перебуваючи у складному фінансовому становищі, 

виступило проти оплати громадських робіт за власний кошт, вважаючи це 

функцією держави. Крім того, зауважувалося, що основним завданням 

соцстраху є захист лише найбільш кваліфікованих робітників. Неабияке 

значення мала велика затрата коштів на матеріали, знаряддя виробництва, 

технічний персонал. Після тривалих дискусій було прийняте компромісне 

рішення, за яким соцстрах передавав кошти із розрахунку страхової допо-

моги на кожного працюючого. Для ретельного контролю за їх витрачанням 

НКП УСРР вимагав списки працюючих на громадських роботах [170]. 

Недостатнє фінансування громадських робіт визначало низький рівень 

реальної заробітної плати працюючих. У таких умовах безробітні все частіше 

відмовлялися від участі в громадських роботах. Для запобігання небажаним 

явищам кваліфікованих безробітних, які вперше відмовлялися від 

запропонованої роботи, позбавляли страхової допомоги, при повторній 

спробі – переміщували в кінець черги на отримання постійної роботи. 

Некваліфікованих робітників за подібні порушення знімали з обліку строком 

на три місяці [173, c. 81]. 

Негативне ставлення безробітних до громадських робіт виникало і 

через погану організацію праці. Нерідко такі роботи проводилися на значній 

відстані від постійного місця проживання. У переважній більшості випадків 

безробітних направляли на роботу не за фахом, при цьому праця 

висококваліфікованих робітників використовувалася на некваліфікованих 

роботах. Так, на середину 1920-х рр. за фахом працювали лише 10 % 
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безробітних. Врешті, громадські роботи виявилися неефективними для 

безробітних УРСР, серед яких було 20 % осіб індустріальних професій та 

більше 40 % осіб розумової праці [226]. 

Отже, впродовж першої половини 20-х рр. XX ст. громадські роботи 

знайшли широке застосування у системі соціального захисту безробітних в 

УРСР. Їх використання обґрунтовувалося, перш за все, неможливістю 

забезпечення усіх безробітних грошовою допомогою та вищим рівнем 

грошового забезпечення. Однак через відсутність державного фінансування, 

охоплення лише некваліфікованих робітників та незадовільну організацію 

праці їх функціонування виявилося неефективним. Тому, починаючи із 

середини 1920-х рр. більша частина державних коштів спрямовується на 

організацію колективів безробітних, а громадські роботи практично не 

застосовувались до 1936 року, коли було офіційно проголошено про ліквідацію 

безробіття, і будь-які заходи у сфері сприяння зайнятості безробітних 

скасовувались. До моменту розпаду СРСР громадські роботи мали прояв 

лише відповідно до Указу Президії Верховної Ради СРСР від 24 вересня  

1974 року «Про умови праці тимчасових робітників та службовців», який, до 

речі, є чинним в Україні, де у п. 1 визначалось, що для заміни тимчасово 

відсутніх працівників, за якими зберігається їх місце роботи (посада), 

дозволяється приймати тимчасових працівників на строк до чотирьох 

місяців. Це певною мірою нагадувало конструкцію громадських робіт. 

Однак у своєму первинному вигляді тимчасові громадські роботи не 

застосовувались в Україні до 1991 року, коли ця ідея була відновлена у ст. 23 

Закону України «Про зайнятість населення», Положенні про організацію 

оплачуваних громадських робіт, затвердженому Постановою Кабінету 

Міністрів України від 24 червня 1991 року, Указі Президента України від 

19 червня 1993 року «Про Національну програму громадських робіт» та 

Постанові Кабінету Міністрів України від 5 листопада 1993 року «Про 

затвердження Національної програми громадських робіт». Відповідно до п. 1 

Положення про порядок організації та проведення оплачуваних громадських 
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робіт, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 27 квітня 

1998 року, оплачувані громадські роботи визначались як загальнодоступні 

види тимчасової трудової діяльності, що не потребують спеціальної 

кваліфікації та виконуються на договірній основі. Ці роботи повинні мати 

суспільно корисну спрямованість і сприяти соціальному розвитку регіону. 

Варто відзначити, що на загальнодержавному рівні конкретні обсяги цих 

робіт у той історичний період не були визначені в планах соціально-

економічного розвитку України. 

У 2008 році Кабінет Міністрів України затвердив новий Порядок 

організації та проведення оплачуваних громадських робіт, в якому громадські 

роботи визначались вже як загальнодоступні види некваліфікованих робіт, а 

також кваліфіковані роботи, які організовуються з метою надання додаткової 

соціальної підтримки та забезпечення тимчасової зайнятості осіб, які шукають 

роботу, та які повинні мати суспільно корисну спрямованість, відповідати 

потребам певної адміністративно-територіальної одиниці та сприяти її 

соціальному розвитку [243]. 

Однак, на жаль, як перший, так і другий Порядки не створили 

відповідних умов для ефективного застосування громадських робіт як засобу 

сприяння зайнятості населення. Означені проблеми був покликаний вирішити 

новий Закон України «Про зайнятість» від 12 травня 2012 року та Порядок 

організації громадських та інших робіт тимчасового характеру, затверджений 

Постановою Кабінету Міністрів України № 175 від 20 березня 2013 року, де 

громадські роботи були визнані 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. 

Як бачимо, окрім суспільної користі та матеріальної підтримки 

безробітних, у Законі була поставлена ще одна мета застосування цього 

засобу сприяння зайнятості населення – стимулювання мотивації до праці. 

Вбачається, що мотивація праці має визначальне значення у досягненні 
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високих показників праці, її якості, продуктивності, ефективності, виконанні 

завдань у сфері праці. Особливість функції мотивації полягає у забезпеченні 

максимальної віддачі персоналу підприємства шляхом розуміння та можливе 

задоволення керівництвом їхніх потреб, мотивів, інтересів, звичок. Функція 

мотивації – це процес спонукання особистості до діяльності для досягнення 

суб’єктивних цілей і цілей організації (фірми) [77, c. 68]. Завдання функції 

мотивації – забезпечити виконання роботи членами організації відповідно до 

делегованих їм обов’язків і згідно з планом [84, c. 28]. Мотивація – це 

сукупність мотивів, одиниць виміру мотивації, які під впливом об’єктивних 

та суб’єктивних чинників спрямовують людину здійснювати певні дії. 

Сутність зростання продуктивності, якості праці полягає у забезпеченні 

мотивації персоналу, а сама мотивація є рушійною силою економічного 

прогресу. У розумінні ж участі громадян у тимчасових громадських роботах 

стимулювання мотивації до праці виступає й механізмом психологічного 

відновлення позитивного ставлення до самого процесу праці, негативне 

ставлення до якого може виникнути через застійне безробіття. 

Окрім того, умова добровільності участі у тимчасових громадських 

роботах означає відсутність ризику у безробітної особи зняття з обліку у 

центрі зайнятості у разі відмови від участі у роботах цього виду.  

Однак це не стосується безробітних, які не мають професії або працювали 

на роботах, які не потребують спеціальної підготовки, та зареєстровані у 

територіальному органі більш як шість місяців, для яких підходящою роботою 

також є участь у громадських роботах та інших роботах тимчасового 

характеру, тривалість яких перевищує один місяць. Для осіб, які бажають 

відновити трудову діяльність після тривалої (більш як 12 місяців) перерви 

(крім осіб, яким до досягнення встановленого статтею 26 Закону України 

«Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» пенсійного віку 

залишилося два і менше роки), підходящою роботою також є участь у 

громадських та інших роботах тимчасового характеру, які відповідають їх 
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освіті, професії (спеціальності), професійному досвіду, зокрема за спорідненими 

професіями. Відповідно у разі дворазової відмови цих осіб від участі у 

тимчасових громадських роботах, вони будуть зняті з реєстрації у центрі 

зайнятості та втратять право на матеріальну допомогу з безробіття.  

На мій погляд, таке становище обмежує не стільки право громадян на 

зайнятість, скільки право на працю, адже фактично примушує безробітного 

укласти трудовий договір чи залишитись без засобів для існування. Тому 

означені норми мають бути виключені із чинного законодавства як такі, що 

суперечать проголошеному принципу добровільності праці, зокрема, щодо 

участі громадян у тимчасових громадських роботах. 

У ч. 3 ст. 31 Закону України «Про зайнятість населення» розкриваються 

критерії поділу тимчасових громадських робіт на види: 1) мають тимчасовий 

характер і для їх організації не можуть бути використані постійні робочі 

місця та вакансії; 2) можуть виконуватися на умовах неповного робочого 

дня; 3) мають економічну, соціальну та екологічну користь для регіону; 

4) надають можливість тимчасового працевлаштування безробітних на роботи, 

що не потребують додаткової спеціальної, освітньої та кваліфікаційної 

підготовки. 

Звідси можна виокремити ще декілька ознак тимчасових громадських 

робіт.  

По-перше, тимчасові громадські роботи потребують створення на 

підприємствах спеціальних вакансій, призначених саме для цього виду робіт. 

Так, роботодавці подають територіальним органам інформацію про потребу у 

робочій силі для укомплектування тимчасових робочих місць. Наприклад, у 

Рішенні Виконавчого комітету Харківської міської ради Харківської області 

від 12 лютого 2014 року № 62 «Про організацію громадських та інших робіт 

тимчасового характеру у 2014 році» зафіксовано перелік організацій міста 

Харкова, в яких планується створити робочі місця для організації громадських 

та інших робіт тимчасового характеру для безробітних на 2014 рік. Варто 
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констатувати, що, на жаль, у Харкові намічена кількість створення вакансій 

для організації громадських робіт тимчасового характеру скоротилась 

порівняно з 1 666 у 2013 році [265] до 76 у 2014 році [266].  

Означена ситуація, на мій погляд, склалась через те, що відповідно до 

чинного законодавства програми у сфері організації тимчасових громадських 

робіт розробляються лише на місцевому рівні. Натомість практика зарубіжних 

країн свідчить, що соціально-економічний ефект у масштабі країни від 

суспільних робіт залежить, як добре вони організовані на національному 

рівні. Для цього потрібний аналітичний і координаційний центр у керівній 

структурі Державної служби зайнятості, яка має підтримувати регулярні 

відносини з регіональними та територіальними органами служби зайнятості. 

Останні мають бути тісно пов’язані з різними органами державної влади й 

управління, що відають організацією громадських робіт, з конкретними 

підприємствами та роботодавцями. Інакше кажучи, мова повинна йти про 

створення своєрідної загальнонаціональної системи організації тимчасових 

громадських робіт не тільки у рамках самої служби зайнятості, а й з 

охопленням сторонніх органів і підприємств, наявністю прямих і зворотних 

зв’язків.  

Окрім того, потрібні й спеціальні програми створення вакансій для 

тимчасових громадських робіт щодо певних категорій соціально вразливих 

верств населення (молоді, жінок з дітьми, інвалідів тощо) з урахуванням 

особливостей кожного (як на загальнонаціональному, так і місцевому 

рівнях). Крім того, бажано використати досвід розвинутих країн, де успішно 

функціонують комплексні та спеціалізовані програми. Наприклад, «Спеціальна 

система тимчасової зайнятості» (Бельгія) передбачає надання роботи 

зареєстрованим безробітним у державному секторі. «Програма місцевої 

ініціативи» (Канада) містить проекти громадських робіт у сфері комунально-

побутових послуг і т. ін. 

Приваблива ідея й про можливість використання в Україні механізму 

«резервування» громадських робіт, апробованого у країнах з розвинутими 
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ринковими відносинами. Його суть така. У період стійкого економічного 

розвитку громадські роботи доцільно застосовувати тільки у найнеобхідніших 

масштабах і тим самим як би створювати «запас» на той період, коли темпи 

економічного розвитку сповільняться. Резервування робіт означає не тільки 

зміну строків будівництва об’єктів, але й накопичення певних фінансових і 

матеріальних засобів. 

Автор вважає також за доцільне функції організації громадських робіт 

покласти не тільки на Державну службу зайнятості, органи виконавчої влади, 

органи місцевого самоврядування (як це зроблено зараз), але й на відповідні 

профспілки. До речі, у деяких державах-членах СНД (наприклад, Білорусі) це 

вже зроблено у нормативному порядку. Дотепер профспілки, їх органи та 

організації, на які покладені певні повноваження у сфері сприяння забезпечення 

зайнятості, в Україні чомусь відсторонені від прямої участі в організації 

громадських робіт. 

Необхідно зауважити, що суттєве значення при створенні вакансій для 

тимчасових громадських робіт має і наявність належного фінансування. 

Згідно з ч. 6 ст. 31 Закону України «Про зайнятість населення» та Порядком 

організації громадських та інших робіт тимчасового характеру фінансування 

організації громадських робіт здійснюється за рахунок коштів місцевих 

бюджетів, роботодавців та інших не заборонених законодавством джерел 

шляхом їх спрямування на: оплату основної та додаткової заробітної плати 

осіб; сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування, зокрема у період тимчасової непрацездатності в межах дії 

строкового трудового договору; оплату перших п’яти днів тимчасової 

непрацездатності в межах дії строкового трудового договору; оплату проїзду 

в межах регіону до місця виконання робіт та у зворотному напрямку осіб, які 

беруть участь у громадських роботах; оплату медичного та наркологічного 

огляду (у разі потреби); придбання малоцінних необоротних матеріальних 

активів, господарських матеріалів, малоцінних та швидкозношуваних 

предметів, їх ремонт та обслуговування. 
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Витрати з оплати праці та нарахування єдиного внеску сумарно 

повинні становити не менш як 80 відсотків загальної суми, зазначеної у 

кошторисі витрат на фінансування організації громадських робіт. 

Фінансування організації громадських робіт, до яких залучаються 

зареєстровані безробітні та (або) працівники, які втратили частину заробітної 

плати, здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів та коштів Фонду 

загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок 

безробіття рівними частинами пропорційно сумі витрат на їх організацію. 

Вітчизняна практика свідчить, що «інші не заборонені законодавством 

джерела» фінансування тимчасових громадських робіт не застосовуються. У 

країнах же з розвинутою ринковою економікою практикуються два основних 

джерела фінансування тимчасових громадських робіт: податки та позики. 

Позики використовуються в основному у періоди економічних труднощів, 

оскільки збільшення податків може погіршити економічне становище та 

стимули розвитку підприємств. Позики здійснюються як у населення, так і 

держави. В останньому випадку кошти на громадські роботи виділяються на 

порівняно пільгових умовах. Це дозволяє державі ефективно впливати на 

стан ринку праці і такий вплив тим сильніше, чим більше розрив між 

процентом, що виплачує держава за видану позику, і відсотком, який державі 

виплачують підприємства, що використовують громадські роботи. 

По-друге, на тимчасових громадських роботах, окрім зареєстрованих 

безробітних та осіб, які шукають роботу, можуть бути задіяні частково 

безробітні особи на умовах сумісництва та неповного робочого дня. Так, 

згідно з ч. 7 ст. 31 Закону України «Про зайнятість населення» працівники у 

разі втрати ними частини заробітної плати внаслідок вимушеного скорочення 

до 50 відсотків передбаченої законодавством тривалості робочого часу у 

зв’язку із зупиненням (скороченням) виробництва продукції мають право без 

припинення трудових відносин на участь у громадських роботах, у тому 

числі тих, що оплачуються за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового 
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державного соціального страхування України на випадок безробіття, у межах 

строку зупинення (скорочення) виробництва. 

По-третє, розуміння суспільно корисної мети тимчасових громадських 

робіт розкривається через користь, яку вони мають принести: економічну, 

соціальну та екологічну. 

По-четверте, тимчасові громадські роботи, як правило, не потребують 

попередньої професійної підготовки. 

Наприклад, якщо виходити з переліку видів робіт, які можуть 

застосовуватися для організації оплачуваних громадських робіт згідно з 

Рішенням Виконавчого комітету Харківської міської ради Харківської 

області від 12 лютого 2014 року № 62 «Про організацію громадських та 

інших робіт тимчасового характеру у 2014 році» [266], на громадських 

роботах тимчасового характеру переважно передбачається виконання робіт, 

які не потребують високої кваліфікації. Хоча, як вказує В. Гончаров, у 

зарубіжних країнах на громадських роботах досить широко застосовується 

праця інтелігенції, причому найчастіше без проходження переквалі 

фікації. Громадяни з вищою освітою приймаються на посади керівників 

різних ділянок громадських робіт, включаються до складу дослідницьких 

груп, працюють в органах освіти, охорони здоров’я тощо. Якщо ж керуватися 

діючим переліком основних видів громадських робіт, то харківській безробітній 

інтелігенції може бути запропонована тільки некваліфікована робота.  

На моє переконання, у чинному законодавстві має бути закріплений  

чіткий перелік сфер діяльності та конкретних видів громадських робіт, 

поділених на категорії залежно від затребування чи ні наявності в особи 

кваліфікації.  

Відповідно до Порядку організації громадських та інших робіт 

тимчасового характеру їх організація і проведення здійснюються на підставі 

договору про організацію громадських робіт та фінансування їх організації 

(примірна форма договору затверджується Мінсоцполітики України), який 
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укладається між територіальним органом і роботодавцем згідно з рішенням 

місцевого органу влади, на строк в межах відповідного бюджетного періоду. 

У разі, коли роботодавцем є місцевий орган влади, зазначений договір 

укладається між місцевим органом влади і територіальним органом.  

У свою чергу, відносини між роботодавцем та особою, направленою на 

громадські роботи, встановлюються на підставі строкового трудового 

договору, який згідно з ч. 4 ст. 31 Закону України «Про зайнятість населення» 

укладається на строк, що сумарно протягом року не може перевищувати  

180 календарних днів. Варто відзначити, що такий трудовий договір не може 

бути укладений щодо робіт, які пов’язані з ризиком для життя, відповідно до 

Переліку робіт з підвищеною небезпекою, затвердженого наказом 

Держнаглядохоронпраці України від 26 січня 2005 року № 15. 

Отже, відносини сторін, які беруть участь в організації та проведенні 

робіт, мають тристоронній характер та регламентуються договорами, які 

укладаються між: центром зайнятості та місцевим органом виконавчої влади; 

службою зайнятості та підприємствами регіону; підприємствами та 

громадянами. 

На осіб, які беруть участь у громадських роботах, поширюються 

державні соціальні гарантії, передбачені, зокрема, законодавством про працю 

та зайнятість населення і загальнообов’язкове державне соціальне страхування. 

Оплата праці таких осіб здійснюється за фактично виконану роботу в розмірі, 

що не може бути меншим, ніж мінімальний розмір заробітної плати, та 

відповідно до положень угоди. На мій погляд, враховуючи принцип рівної 

оплати за рівну працю, розмір оплати праці осіб, які беруть участь у 

тимчасових громадських роботах, не може бути меншим ніж заробітна плата 

у постійних працівників роботодавця за таку ж роботу або меншим ніж 

середня заробітна плата, яка склалася у регіоні за виконання робіт певного 

виду. Про участь осіб у таких роботах роботодавці вносять записи до 

трудових книжок відповідно до законодавства про працю, а період участі 
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зареєстрованих безробітних у громадських роботах зараховується до 

страхового стажу у разі наступної їх реєстрації або перереєстрації. 

Зареєстрований безробітний зобов’язаний відвідати територіальний 

орган протягом 14 робочих днів після закінчення строкового трудового 

договору. У разі невідвідування зареєстрованим безробітним територіального 

органу в установлений строк реєстрація безробітного в зазначеному органі 

припиняється. Необхідно зауважити, що законодавець чітко не визначився з 

позицією щодо продовження виплати допомоги по безробіттю на період 

участі у тимчасових громадських роботах. Однак у ч. 9 ст. 31 Закону України 

«Про зайнятість населення» зазначається, що безробітним, які брали участь у 

виконанні громадських або інших робіт тимчасового характеру, після 

виконання таких робіт продовжується виплата допомоги по безробіттю у 

розмірах і в строки, встановлені законодавством. Тобто можна констатувати, 

що виплата допомоги по безробіттю на період участі у тимчасових 

громадських роботах припиняється. 

Отже, основними відмітними характеристиками тимчасових громадських 

робіт як засобу сприяння зайнятості є: їх суспільно корисна спрямованість, 

яка сприяє не тільки прямому, але й непрямому збільшенню зайнятості 

(громадські роботи через розвиток соціальної та виробничої інфраструктури 

стимулюють створення постійних вакансій); створення роботи винятково з 

метою працевлаштування незайнятих, але бажаючих працювати громадян, 

які з різних причин не можуть знайти іншу оплачувану роботу; договірний 

характер відносин між всіма учасниками процесу організації та проведення 

громадських робіт; тимчасовий характер зайнятості (протягом періоду дії 

строкового трудового договору або до працевлаштування на постійну 

роботу); неодмінна участь центрів зайнятості в організації та проведенні 

тимчасових громадських робіт. 
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ВИСНОВКИ ДО ТРЕТЬОГО РОЗДІЛУ 

 

1. Доведено, що юридичний механізм реалізації права на зайнятість має 

враховувати особливості, які склалися за умов функціонування ринку праці. 

Розкритиковано позицію законодавця щодо закріплення у п. 19 ст. 1 Закону 

України «Про зайнятість населення» поняття «ринок праці» як системи 

правових, соціально-трудових, економічних та організаційних відносин, що 

виникають між особами, які шукають роботу, працівниками, професійними 

спілками, роботодавцями та їх організаціями, органами державної влади у 

сфері задоволення потреби працівників у зайнятості, а роботодавців – у 

найманні працівників відповідно до законодавства. Так, включення до 

поняття «ринок праці» соціально-трудових, економічних та організаційних 

відносин, з одного боку, є показником використання законодавцем системного 

підходу до розуміння цього явища, а з іншого – недостатньо конкретного 

визначення правових ознак ринку праці. У цьому контексті Закон України 

«Про зайнятість населення» не закріплює жодних положень щодо окреслення 

соціально-трудових, економічних та організаційних властивостей ринку 

праці, які потребують відображення у діючому законодавстві. Вказано, що 

ринок праці необхідно визначати як правовий механізм задоволення потреб 

економічно активного населення у повній, ефективній та вільно обраній 

зайнятості. Відповідно соціальний захист від безробіття є частиною соціального 

захисту населення на ринку праці, що містить комплекс юридичних гарантій 

реалізації права на зайнятість та превентивних заходів сприяння, які 

забезпечують громадянам збереження і підтримку повної, ефективної та 

вільно обраної зайнятості. 

2. Вказано, що юридичні гарантії реалізації права на зайнятість не 

можна ототожнювати із гарантіями права на працю. Юридичні гарантії 

реалізації права на зайнятість слугують законодавчим інструментом 

забезпечення та сприяння зайнятості, допомагають втілити у життя природну 

здатність людини до праці. За функціональним критерієм гарантії права на 
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зайнятість поділено на гарантії у сфері сприяння зайнятості населення та 

гарантії у сфері забезпечення зайнятості населення. Перші мають відображати 

права громадян на обов’язкове створення державою умов та стимулів для їх 

повної, вільної та ефективної зайнятості, а другі – права щодо беззаперечного 

надання державою їм роботи чи матеріальної підтримки у разі неможливості 

миттєвого реагування на потреби громадян. 

3. Вказано, що до юридичних гарантій у сфері сприяння зайнятості 

населення належать: 1) вільний вибір місця роботи шляхом прямого звернення 

до роботодавців або за посередництвом центрального органу виконавчої 

влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та 

трудової міграції, чи суб’єктів господарювання, які надають послуги з 

посередництва у працевлаштуванні; 2) вільне обрання виду зайнятості; 

3) професійна орієнтація та професійне навчання з метою реалізації принципу 

гідної праці; 4) отримання безоплатної інформації у сфері зайнятості 

населення; 5) участь в громадських та інших роботах тимчасового характеру. 

До юридичних гарантій у сфері забезпечення зайнятості населення належать: 

1) отримання безоплатних послуг у працевлаштуванні; 2) професійне навчання 

із подальшим працевлаштуванням; 3) матеріальне забезпечення на випадок 

безробіття. 

4. Зазначено, що до правових засобів, які сприяють зайнятості населення, 

належать: 1) професійна орієнтація та професійне навчання; 2) стимулювання 

діяльності роботодавців, спрямованої на створення нових робочих місць та 

працевлаштування безробітних; 3) створення умов для самозайнятості 

населення та підтримка підприємницької ініціативи; 4) сприяння забезпе-

ченню молоді першим робочим місцем та запровадження стимулів для 

стажування на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від 

форми власності, виду діяльності та господарювання, фізичних осіб, які 

застосовують найману працю, молоді, яка навчається; 5) сприяння зайнятості 

інвалідів; 6) забезпечення участі безробітних у громадських роботах та інших 
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роботах тимчасового характеру. Основне призначення правовідносин, які 

виникають при застосуванні засобів сприяння зайнятості населення, 

проявляється у тому, щоб надавати допомогу у найбільш швидкому й 

правильному встановленні трудових, навчальних та інших правовідносин, у 

яких громадянин зможе реалізувати своє право на зайнятість. 

5. Визначено, що сутність професійної орієнтації як правового засобу 

сприяння зайнятості населення полягає у тому, що система профорієнтаційних 

послуг, що надаються державою, сприяє цілеспрямованому розвитку здібностей 

людини, зростанню її професіоналізму, працездатності, збереженню здоров’я, 

забезпечує ефективне використання трудового потенціалу особи, підвищення 

її соціальної та професійної мобільності, стимулює пошук людиною 

найефективніших засобів підвищення свого професійно-кваліфікаційного 

рівня, розвиток соціально-економічної ініціативи, інтелектуальної та трудової 

незалежності. Наголошено, що професійна орієнтація має носити не лише 

економічний характер зацікавленості, але й елемент прищеплювання, 

виховання в особи відчуття «сродності» праці, яка належить тільки людині та 

підвищує її творчі нахили на благо самої особи та суспільства. 

6. Аргументовано, що сучасна система професійної орієнтації є 

недосконалою та не враховує потреб ринку праці. Насамперед, існуюча 

система професійної орієнтації не містить спеціалізованих правових 

механізмів, спрямованих на найменш конкурентоспроможних осіб на ринку 

праці. Вказано, що державна система послуг масової профорієнтації повинна 

об’єднати як мінімум три спеціалізовані, але пов’язані між собою 

підсистеми: профорієнтацію молоді; профорієнтацію вивільнених праців-

ників, безробітних та інших тимчасово незайнятих категорій громадян 

(наприклад, звільнених у запас із рядів Збройних сил, демобілізованих осіб); 

профорієнтацію специфічних груп населення (пенсіонерів, інвалідів, літніх 

осіб, вимушених переселенців тощо). Наголошено на необхідності прийняття 

державних програм, спрямованих на здійснення професійної орієнтації щодо 

вказаних підсистем. 
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7. Наголошено, що основою, яка визначає сучасний зміст права людини 

на професійне навчання, є ідея безперервної освіти, яка охоплює всі види та 

форми навчальної діяльності людини протягом всього її життя, здійснювані 

як у навчальних закладах, так і поза ними. А головним завданням професійного 

навчання як засобу сприяння зайнятості населення – відновити професійну 

мобільність і конкурентоспроможність громадян для наступного 

працевлаштування. Професійне навчання як засіб сприяння зайнятості 

населення передбачає функціонування таких механізмів: професійного 

навчання на виробництві, професійного навчання зареєстрованих безробіт-

них, професійного навчання на підставі ваучера на отримання професійної 

освіти для осіб старше 45 років. Воно може здійснюватись у двох основних 

формах: формальній та неформальній. 

8. Зазначено, що основними характеристиками тимчасових громадських 

робіт як засобу сприяння зайнятості є: суспільно корисна спрямованість робіт, 

яка створює умови не тільки для прямого, але й непрямого збільшення 

зайнятості (громадські роботи через розвиток соціальної та виробничої 

інфраструктури стимулюють створення постійних вакансій); створення 

роботи винятково з метою працевлаштування незайнятих, але бажаючих 

працювати громадян, які з різних причин не можуть знайти іншу оплачувану 

роботу; договірний характер відносин між всіма учасниками процесу 

організації та проведення громадських робіт; тимчасовий характер зайнятості 

(протягом періоду дії строкового трудового договору або до працевлаштування 

на постійну роботу); неодмінна участь органів центрів зайнятості в 

організації та проведенні тимчасових громадських робіт. 
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РОЗДІЛ 4 

МІСЦЕ АТИПОВОЇ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ  

У ПРАВОВОМУ МЕХАНІЗМІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА  

НА ЗАЙНЯТІСТЬ 

 

 

4.1. Атипова зайнятість населення як прояв феномену «гнучкості» в 

трудовому праві 

 

Сучасне суспільство являє собою середовище, яке постійно та нестримно 

змінюється. Основною рисою цих змін є комп’ютеризація особистих 

відносин та виробничих процесів. Комп’ютеризація в останні десятиліття 

ХХ ст. та на початку ХХІ ст. змінила не тільки способи комунікації людей у 

масштабах планети, але й створила передумови для істотних трансформацій 

соціальної структури, найважливіших соціальних інститутів, нормативно-

ціннісних систем, визначила швидкість і всеохоплення процесу глобалізації. 

Разом із цим закономірно посилюється значення інформаційної сфери 

та елементів організації суспільства, зорієнтованого на використання і 

створення інформації. 

У своїй роботі «Прийдешнє постіндустріальне суспільство. Досвід 

соціального прогнозування» (1973 р.) американський соціолог Д. Белл 

окреслив рамки майбутнього суспільства. Він розділив всю історію людства 

на три стадії: аграрну, індустріальну та постіндустріальну (інформаційну). 

Даючи характеристику індустріальному суспільству, у якому головною 

метою було виробництво матеріальних благ і засобів виробництва, істотну 

його відмінність від постіндустріальної стадії розвитку людства Белл бачив у 

поступовій переорієнтації виробництва від матеріальної сфери убік сфери 

послуг. А в 1980 році у своїй новій роботі Белл уже визначав «Соціальні 

рамки інформаційного суспільства». Саме в цій праці Белл уперше 

охарактеризував постіндустріальне суспільство як інформаційне, основане на 
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телекомунікаціях, у якому знання та інформація набувають товарного 

статусу [24]. 

Також ці зміни передбачав Елвін Тоффлер у книзі «Третя хвиля». На 

відміну від характерних для «другої хвилі» процесів масовізації, стандартизації 

та централізації, на «третій хвилі», яка руйнує основи цивілізації «другої 

хвилі», розвиваються зворотні процеси, включаючи демасовізацію суспільної 

свідомості. Тоффлер відзначає, що приблизно із середини 50-х рр. 

промислове виробництво стало набувати нових рис. У безлічі галузей зросло 

розмаїття типів техніки, зразків товарів, видів послуг. Все більшого 

дроблення одержує спеціалізація праці. Розширюються організаційні форми 

управління. На думку Тоффлера, все це призвело до надзвичайної дрібності 

показників, що й обумовило появу інформатики. Американський дослідник 

прагне змалювати майбутнє суспільство як повернення до доіндустріальної 

цивілізації на новій технологічній базі. Розглядаючи історію як безперервний 

хвильовий рух, Тоффлер аналізує особливості майбутнього світу, економічним 

кістяком якого стануть, на його думку, електроніка та ЕОМ, космічне 

виробництво, використання глибин океану та біоіндустрія. Це і є «третя хвиля», 

яка завершує аграрну («перша хвиля») та промислову («друга хвиля») 

революції [355, c. 276–277]. 

Японський дослідник І. Масуда розвиває теоретичні ідеї інформаційного 

суспільства у своїй праці «Постіндустріальне суспільство як інформаційне 

суспільство». Вчений вважає, що основою нового суспільства стане 

комп’ютерна технологія з її фундаментальною функцією заміщати або 

підсилювати розумову працю людини. Інформаційна революція буде швидко 

перетворюватися у нову продуктивну силу та уможливить масове 

виробництво когнітивної, систематизованої інформації, технології і знання. 

Провідною галуззю економіки стане інтелектуальне виробництво [423]. 

Іспанський науковець М. Кастельс виступив з деякою критикою 

розроблених до нього концепцій інформаційного суспільства, суть яких 

зводиться до визначальної ролі інформації у суспільстві. Основний висновок, 

до якого приходить Кастельс, полягає у тому, що інформаційна епоха 
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знаменує появу суспільства нового типу, для якого характерне розгортання 

інформаційно-комунікаційних мереж і в якому інформаційні потоки мають 

пріоритетне значення [104]. 

Таким чином, наприкінці ХХ ст. термін «інформаційне суспільство» 

остаточно ввійшов у науковий обіг. Цей термін характеризує суспільство з 

новим укладом соціальної, політичної, економічної та інших сфер життя. У 

такому суспільстві на перший план виходять наукомістке виробництво, 

інформаційна та комунікаційна індустрії. Відповідно змінюється парадигма 

форм зайнятості людини у процесі суспільної організації праці. 

Англійський дослідник С. Бефорт таким чином (табл. 4.1) зобразив 

еволюцію характеру зайнятості залежно від специфіки організації праці в 

аграрному, індустріальному та інформаційному суспільствах [395, c. 163].  

 

Таблиця 4.1  

Еволюція зайнятості в аграрному, індустріальному 

та інформаційному суспільствах 

 

 
Аграрне  

суспільство 

Індустріальне 

суспільство 

Інформаційне 

суспільство 

Як? 

Люди працюють і 

живуть разом; 

робота та приватне 

життя тісно 

пов’язані 

Люди живуть 

окремо, але 

працюють разом; 

робота та приватне 

життя мало 

пов’язані 

Люди живуть і працюють 

окремо; 

робота та приватне життя 

тісно пов’язані 

Де? 

Статусні 

відносини; 

сувора 

ієрархічність 

Договірні відносини; 

неперсоніфіковані 

відносини 

Основне: статус; інше – 

договір; 

робота є передачею знань; 

дуже персоніфіковані 

відносини 
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Необхідно зауважити, що інформаційне суспільство засновано на тому, 

що особисті контакти, встановлення соціальних взаємин ґрунтується на 

домовленості у даний момент часу. Відповідно трудова діяльність менше 

залежна від особистої взаємодії, заснованої інформаційних технологіях.  

Як зазначають зарубіжні дослідники, розвиток виробничої історії 

людства від мускульної сили повз заводські та фабричні верстати до 

«інтелектуальної сили» їде поруч зі змінами в організації праці. Такий шлях 

здебільшого сприяє зміні соціальних та економічних переваг у суспільстві. 

До тих пір, поки незначно індивідуалізований капітал можна замінити, 

споживачі праці мають значну перевагу. Інформаційне суспільство 

трансформує ситуацію, оскільки капітал переважно має особистісний 

характер і укладений в творчості та індивідуальних знаннях. Внаслідок цього 

роботодавці стають залежними від знань, творчого підходу та ентузіазму 

своїх працівників. Основний наголос в економіці зміщається від продуктів до 

послуг – ось, що означає перехід до інформаційного суспільства. Вони, у 

свою чергу, менш стандартизовані, ніж промислова продукція. Еволюція до 

усе більш індивідуалізованого попиту на товари й послуги йде рука в руку із 

супутньою індивідуалізацією пропозиції робочої сили. Не дивно, що ті, хто 

пропонує свою працю, стають більш розбірливими та вибагливими 

відповідно до попиту на їх працю, що також відповідає цим якостям [395, 

c. 163]. Відповідно ті форми зайнятості, які притаманні індустріальному 

суспільству та які у науці трудового права називаються «стандартними» або 

«традиційними», у суспільстві інформаційному можуть виявитись застарілими. 

А.М. Лушников і М.В. Лушникова вказують, що під стандартною 

зайнятістю зазвичай розуміють зайнятість за наймом у режимі повного 

робочого часу, на підставі безстрокового трудового договору, на стаціонарному 

робочому місці під безпосереднім керівництвом роботодавця. У свою чергу, 

корінне відновлення технічної й технологічної бази на основі комп’ютеризації, 

інформатизації, автоматизації, впровадження гнучких виробничих систем 

спричинило істотні зміни у сфері організації праці: подолання тейлоризму та 
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фордизму з ліквідацією конвеєрів та організацією гнучких виробництв. Це 

викликало структурні зміни на ринку праці у вигляді появи нестандартних 

форм зайнятості [149, c. 249].  

Як відзначав ще у 2002 році відомий компаративіст у сфері трудового 

права І.Я. Кисельов, сьогодні атипові форми зайнятості охоплюють на Заході 

масові верстви трудящих, значну частину робочої сили (від 20 до 30 % у 

різних країнах). Атипова форма зайнятості має тенденцію до подальшого 

зростання й, за деякими прогнозами, буде переважати у ХХІ ст. [108, c. 49]. 

Дефініцію нестандартним формам зайнятості намагається дати 

Л.В. Котова, яка вважає, що атипова форма зайнятості – це трудова діяльність 

працівників певної класифікаційної групи, яка передбачена або не 

заборонена чинним законодавством України, однак, враховуючи особливості 

організації режиму робочого часу, робочого місця та умов роботи, не 

відповідає стандартним (типовим) правилам і має потребу в спеціальному 

механізмі правового регулювання та організаційно-економічного забезпечення 

[128, c. 85]. На думку Ю.А. Львова, нестандартні форми зайнятості можна 

назвати «формами адаптації» до нестабільності державної економіки. Всі ці 

атипові механізми об’єднує одна важлива спільна риса – неформальний або 

напівформальний характер [154, c. 38]. 

Таким чином, у противагу стандартній трудовій зайнятості під усе 

більше поширеною нестандартною (нетиповою, атиповою) зайнятістю 

розуміються будь-які форми залучення до праці з відхиленнями від 

традиційного трудового договору у різних комбінаціях.  

Форми нестандартної зайнятості досить різноманітні та містять як 

цілком законні, визнані законодавством, так і такі, що виходять за його рамки 

та, по суті, є зловживанням правом. До них належать види робіт, що 

відхиляються від стандартних за однією або декількома ознаками: строком 

трудового договору (строкові трудові договори); тривалістю робочого часу 

(неповний робочий час); місцем виконання роботи (від традиційного 



250 

надомництва до сучасної телероботи); поденна робота, робота за викликом 

тощо. 

Нестандартними також є форми, при яких замість роботи безпосередньо 

на роботодавця людина виконує свою роботу через посередників: філії та 

організації, що входять у групи компаній («мережного роботодавця»); 

посередників (приватні агентства зайнятості), субпідрядників. 

Трудові відносини, які складаються в означених формах, так звані 

«розщеплені» трудові відносини. У зв’язку з тим, що у багатьох випадках ці 

форми зайнятості виявляються несприятливими для працівників, сформувалися 

поняття «нестійкі форми зайнятості», «нестійка зайнятість». 

Поняття нестандартних і нестійких форм зайнятості частково (але 

далеко не повною мірою ) збігаються. 

Під нестійкими розуміються всі форми зайнятості як у формальній, так 

і у неформальній економіці, які не дають працівникам (або позбавляють їх) 

основних соціальних гарантій – від одержання стабільної заробітної плати та 

захисту від необґрунтованих звільнень до гарантій соціальної підтримки і 

соціального забезпечення. 

До нестійких форм зайнятості належать такі: передача частини функцій 

організації на підряд іншим компаніям (аутсорсінг) на території організації 

або поза нею; найм працівників через агентства зайнятості (аутстаффінг); 

прийом на підставі короткострокових договорів; оформлення договорів із 

працівниками як з індивідуальними підприємцями та консультантами; 

установлення тривалих випробних термінів, необґрунтованих періодів 

навчання для учнів; робота за викликом («on-call»). 

Аналізуючи сутність «нових», нестандартних форм зайнятості, 

М. Кастельс відзначає, що однією з головних рис інформаційно-технологічної 

парадигми є гнучкість. Причому, гнучкість стосується як системи виробництва 

та суспільства в цілому, так і системи праці та робочого часу. У розвинутих 

країнах в останні роки все прозоріше проявляється тенденція до скорочення 

робочого часу разом зі зростаючою розмаїтістю робочих графіків [105]. 
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Таким чином, в інформаційному суспільстві гнучкість виступає 

найважливішою рисою зайнятості. А. Бут зазначає, що на 

макроекономічному рівні гнучкість стосується устрою системи зайнятості 

населення та принципів функціонування цієї системи [401, c. 8].  

Ю. Валвей пише, що метою регулювання ринку праці є досягнення 

його збалансованості. При цьому збалансований ринок праці зовсім не 

означає, що пропозиція і попит на робочу силу постійно та повністю 

відповідають один одному. Пошук роботи й заповнення вакансій завжди 

потребують певного часу, тому так зване фрикційне безробіття завжди 

припускає певну кількість незаповнених вакансій і незайнятих працівників. 

Більше того, ринок праці мінливий під впливом коливань в економіці, що 

призводить до збільшення безробіття у періоди спаду й нестачі робочої сили 

у періоди підйому [440, c. 19]. 

Щоб більш конкретно зобразити специфіку феномену гнучкості, 

зупинимось на такій характеристиці гнучкої зайнятості на ринку праці як 

трудова мобільність. В економічній літературі зазначається, що трудова 

мобільність – це принципова готовність особи до зміни посади, професії, 

місця роботи, місця проживання і способу життя в цілому. На думку 

В.С. Васильченко, висока трудова мобільність становить основу забезпечення 

збалансованості ринку праці і високого рівня конкурентоспроможності осіб 

на ринку праці [43, c. 158].  

Ю.І. Крохальова дає визначення поняття «трудової мобільності» з 

позицій трудового права. На думку дослідниці, для трудового права трудова 

мобільність – це особливий варіант соціальної мобільності, що являє собою 

здійснювані або вже здійснені переходи працівників у системі суспільної 

організації праці, що характеризуються зміною місця роботи, трудової 

функції, інших умов трудового договору, юридичного характеру зайнятості 

окремо або в різних поєднаннях та опосередковувані шляхом укладення 

трудового договору, зміни його умов і припинення трудового договору 

[131, c. 174].  
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Ю.І. Крохальова обґрунтовує, що трудова мобільність детермінована 

також дією економічного закону зростання потреб. По-перше, мобільність 

працівників може бути зумовлена збільшенням потреби індивідів у праці. 

По-друге, оскільки для більшості членів суспільства практично єдиним 

засобом існування й задоволення їх потреб є робота за трудовим договором 

та одержувана за неї заробітна плата, зростання їх потреб може привести до 

зміни працівниками місця роботи, трудової функції тощо з метою збільшення 

одержуваного заробітку (доходу) [133, c. 14].  

Отже, у сучасній науковій літературі гнучкість на ринку праці 

розуміється здебільшого як можливість ринку праці пристосуватись до 

мінливих умов за рахунок переходу працівників від однієї форми зайнятості 

до іншої, широкого спектру умов найму, організації заробітної плати, 

додаткових виплат, робочого часу, форм і методів праці.  

З огляду на це гнучкість ринку праці передбачає: велику територіальну 

та професійну мобільність трудящих; гнучкість витрат на робочу силу (в 

тому числі гнучкість рівня та структури заробітної плати) у відповідь на 

зміни в економічній ситуації; гнучкість внутрішньогалузевої та міжгалузевої 

диференціації заробітної плати; гнучкість в управлінні людським капіталом 

на рівні підприємства; гнучкість використання трудящих у різних формах 

найму; гнучкість режимів роботи та розподілу робочого часу. 

Гнучкий ринок праці сприяє мобільності економічно активного 

населення, посилює його міграцію як у межах галузі, так і в міжгалузевому, 

міжрегіональному та міжнаціональному напрямках. Тобто варто констатувати, 

що впровадження гнучкої зайнятості трансформує традиційну парадигму 

стабільних трудових відносин та створює можливість пристосування 

останніх до потреб ринку праці. У західноєвропейській юридичній літературі 

деякі науковці цінують у гнучкості потенціал для більшої свободи учасників 

трудових відносин, а також більші можливості з самореалізації працівників 

[398, c. 7], що відображається таким чином (табл. 4.2).  
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Таблиця 4.2 

Фактори гнучкості та жорсткості зайнятості 

 

Зайнятість 

Гнучкість Фактор Жорсткість 

Графік працівника не 

залежить від графіка 

роботодавця 

Графік роботи 

Графік працівника 

збігається із графіком 

роботодавця 

Можливість неповного 

робочого часу та 

понаднормової роботи 

Тривалість 

робочого часу 

Фіксована щотижнева та 

щоденна норми робочого 

часу 

Право будь-якої сторони 

припинити трудові 

відносини 

Звільнення 
Працівники не можуть 

бути звільнені 

 

Гнучкість найчастіше розглядається як вдалий для роботодавців спосіб 

експлуатувати працівників, зменшуючи соціальні витрати на них. У цьому 

розумінні розвиток гнучкості ринку праці має суперечливі наслідки. З одного 

боку, розвиток гнучкості ринку праці сприяє виходу економіки з кризи, 

економічному зростанню, підвищенню зайнятості та добробуту населення, 

дозволяє створювати робочі місця для жінок, молоді, інвалідів, з іншого – 

відбувається послаблення соціального захисту працівників, створюються 

робочі місця з нестійкими формами зайнятості, нестабільними трудовими 

відносинами, зменшується вплив профспілок. 

Словацький філософ Славой Жижек взагалі бачить у зростаючій 

гнучкості виробничих відносин лише посилення тиску ринкової системи на 

людину. Він пише: «Якщо підвищення гнучкості праці означає, що ти змушений 

щороку міняти роботу, чому б не подивитися на це як на звільнення від 

кабали постійного місця роботи, як на можливість знову перевинайти себе та 

реалізувати прихований потенціал своєї особистості? Якщо вам не вистачає 
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грошей на стандартну медичну страховку та відрахування у пенсійний фонд, 

то чому б не уявити це як додаткову можливість вибору: або більш високий 

рівень життя зараз, або страховка на майбутнє? А якщо такий стан вас 

тривожить, то ідеолог «другого модерну» діагностує у вас бажання «втечі від 

свободи», незрілість і прихильність старим стійким формам. Більше того, 

коли все це вписується в ідеологію суб’єкта як «психологічного» індивіда, 

що володіє безліччю природних здатностей, ви автоматично схильні 

інтерпретувати всі ці зміни як наслідок реалізації вашої особистості, а не 

того, що ви жертва сил ринку» [441, c. 120]. 

Виходячи з цього, можна погодитись із питанням О.М. Курінного: «Що 

повинно бути на практиці: гнучкість і/або жорсткість? «Контрольована» 

гнучкість? Чи є гнучкість сама по собі панацеєю від всіх лих?». Відповідь на це 

актуальне питання можна знайти у справедливій думці того ж О.М. Курінного, 

який зазначає, що будь-яке право повинне базуватися на здоровому глузді. У 

протилежному випадку його норми або не будуть виконуватися, або будуть 

робитися спроби їх обійти. Зближення методів правового регулювання 

суспільних відносин у такій важливій сфері людського життя, як праця, є 

показником цивілізованості суспільства [136]. 

У розумінні трудового права врегулювання проблеми гнучкості 

зайнятості має відповідати функціям цієї галузі права. Адже функція права 

має розкривати як соціальне призначення права, так і напрямок впливу права 

на суспільні відносини. Функція за своєю природою має виявляти і розкривати 

ті властивості і якості права, які не були охоплені такими правовими 

категоріями як нормативність, системність, формальна визначеність та 

ефективність права. Через функції трудового права розкриваються ті 

властивості права, які забезпечують оптимальне поєднання справедливості і 

свободи. Функції відображають основні напрями впливу права на суспільні 

відносини і поведінку людей. 

У свою чергу, як справедливо відзначали О.М. Лушников і 

М.В. Лушникова, у кожному сегменті ринку праці глибина гнучкості 
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повинна бути порівнянна із правовими гарантіями, що є діалектичною 

єдністю зовнішнього прояву виробничої та соціальної функції трудового 

права [152, c. 643].  

Вітчизняний науковець В.Я. Бурак наголошує, що трудове право 

ставить дві мети: соціальну – захист інтересів і прав працівника та економічну – 

стимулювання розвитку виробництва. На перший погляд інтереси працівника 

і виробництва не співпадають, але, насправді, обумовлюють один одного. 

Тому для трудового права ідеальним варіантом є гармонійне поєднання цих 

двох функцій – соціальної та економічної (виробничої) [39, c. 14].  

Необхідно зазначити, якщо в історії нашої держави був період, коли 

перше місце займала виробнича функція, і цей факт навіть зафіксований у 

ст. 1 КЗпП України, який був прийнятий 10 грудня 1971 року, то з кінця 

ХХ століття пріоритет віддається соціальній функції. Про соціальне 

призначення трудового права писали С.О. Іванов [97], Р.З. Лівшиць [96], 

О.С. Пашков і В.Г. Ротань [211] та інші. Так, О.С. Пашков писав, що соціальна 

функція трудового права проявляється за такими напрямками: 1) трудове 

право створює рівні правові можливості для прояву та розвитку здатності до 

праці й творчої активності людей; 2) трудове право сприяє процесу зближення 

рівня добробуту й культури, умов праці та побуту різних соціальних груп і 

тим самим сприяє вдосконалюванню соціальної структури суспільства, 

просуванню його до соціальної однорідності [209, c. 73]. 

Особливе місце у визначенні сутності трудового права належить такій 

його властивості як справедливість. Саме вона розкриває соціальну сторону 

трудового права, бо у центрі його впливу знаходиться людина, яка своєю 

працею створює матеріальні і духовні цінності, з її інтересами, потребами, а 

також її свобода. За ст. 5 Конституції України справедливість, рівність у 

правах і свобода як змістоутворюючі властивості трансформуються у право 

через волю соціальних груп, класів чи народу в цілому. Основу такої волі 

становить загальнонародний інтерес. Уособлена в праві воля народу і є тією 

властивістю, що визначає усі інші риси права та його загальний зміст 
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[389, c. 5]. Саме в забезпеченні економічних, політичних, ідеологічних 

інтересів народу в цілому і міститься найвища соціальна цінність права як 

явища. Саме соціальна цінність права розкриває значення трудового права як 

регулятора суспільних відносин, які виникають між працівником і 

роботодавцем. Саме загальнонародний інтерес, уособлений у правових 

приписах норм трудового права, і є тим джерелом, що має обумовити 

необхідність балансу інтересів працівника і роботодавця та бути втіленим у 

партнерських соціально-трудових відносинах. 

У цьому розумінні так звана гнучкість зайнятості має відповідати не 

лише суто економічній зацікавленості, але й загальносоціальному, 

загальнонародному інтересу, в іншому випадку – втрачається людський 

вимір та йде переростання в абсолютно ринковий механізм: механізм маніпу-

лювання попитом і пропозицією робочої сили. 

Найбільш яскраво трансформація гнучкості проявляється у концепції 

ЄС під назвою «флексек’юриті» (flexіcurіty), яка є новим поглядом на 

гнучкість і захист трудових прав працівників і сприяє досягненню гнучкості 

у поєднанні з гарантіями зайнятості й з належним урахуванням ролі 

соціальних партнерів [179]. 

Комісія ЄС визначила флексек’юриті та її складові у такий спосіб. 

Флексек’юриті – це інтегрована стратегія одночасного досягнення гнучкості 

та соціальної захищеності на ринку праці. Гнучкість має на увазі успішні 

переміщення («транзити») індивіда протягом свого життя: від школи до 

підприємства, від однієї роботи до іншої, між станами безробіття, економічної 

неактивності та зайнятості, нарешті, від роботи до пенсії. Гнучкість не 

зводиться до більшої свободи для компаній наймати та звільняти, вона не 

допускає, що договори, не обмежені часом, застаріли. Вона припускає 

просування працівника до кращої роботи, «мобільність вверх» та 

оптимальний розвиток таланту. Гнучкість означає також гнучку організацію 

праці, що дає можливість швидко та ефективно задовольняти нові виробничі 

потреби й опановувати нові кваліфікації, означає також полегшення 
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поєднання праці та особистих/сімейних турбот. Соціальна захищеність є 

щось більше, ніж тільки захищеність чийогось робочого місця. Вона має на 

увазі навчання працівників професійній майстерності, що забезпечує їм 

просування у трудовому житті та допомагає знаходити нову роботу. 

Соціальна захищеність – це також адекватна допомога з безробіття, що 

полегшує перебування у перехідному стані. І, нарешті, вона дає можливості 

навчання для всіх працівників, особливо для малокваліфікованих і літніх 

[436]. 

Тобто гнучкості дається розширена, соціально акцентована 

інтерпретація, яка багато у чому виходить за колишні рамки тлумачення як 

майже сугубо економічного феномену. Одночасно при трактуванні 

соціальної захищеності підкреслюється значення підвищення кваліфіка-

ційного рівня працівників. У підсумку, таким чином, окреслюється свого 

роду якщо не інтеграція, то взаємодія гнучкості та соціальної захищеності, 

яка має привести, за задумом, до необхідного ефекту флексек’юриті. 

У доповіді «Зайнятість у Європі 2006» Комісія ЄС характеризувала 

флексек’юриті як оптимальний баланс між гнучкістю ринку праці та 

захистом працівників від ризиків цього ринку. Тлумачення нового терміна 

передбачає заміну принципу «захист роботи / робочого місця» (job securіty), 

який використовувався при вирішенні питань зайнятості, на принцип «захист 

людей» (protectіon of people). Проблема соціальної захищеності, а точніше – 

гарантованості роботи, нині виходить за рамки її колишніх меж. Об’єктивно 

захисту стає більше – крім постійно та повністю зайнятих, ними стають 

нестандартно (тимчасово, частково, «позиково») зайняті, особи, які виходять 

на ринок праці вперше або повторно, у тому числі молодь. Флексек’юриті 

трактується Комісією як новий підхід до сприйняття гнучкості і як засіб, 

завдяки якому працівники та компанії можуть краще адаптуватися до 

небезпек, пов’язаних із глобальними ринками [317]. 

Комісія ЄС прийшла до єдиної думки, що політика флексек’юриті 

може плануватися та реалізуватися за чотирма напрямками: 
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– гнучкого і надійного (з погляду підприємців і працівників, а також 

інсайдерів і аутсайдерів) контрактного механізму на базі сучасних типів 

трудового законодавства, колективних договорів та організації праці; 

– стратегії широкого охоплення населення довічним навчанням, 

націленої на постійну підтримку адаптивності та можливості влаштуватися 

на роботу, особливо стосовно осіб, найменш конкурентоспроможних на 

ринку праці; 

– дієвої активної політики зайнятості, яка допомагає людям 

пристосуватися до швидких змін, скоротити період безробіття та полегшити 

перехід на нову роботу; 

– сучасної системи соціального захисту, що забезпечує адекватну 

підтримку доходів, що стимулює зайнятість і динамізм ринку праці. Сюди 

входять широкий набір напрямків соціального захисту (допомоги по 

безробіттю, пенсії та охорона здоров’я), що допомагає людям поєднувати 

роботу з особистими та сімейними справами, вихованням дітей. 

Звідси фундаментальна ідея концепції флексек’юриті – відмова від 

протилежності гнучкості та захисту, від «перетягування каната» на користь 

однієї з них, а їх взаємне доповнення та посилення. Роботодавці не можуть не 

відчувати потреби у стабілізації відносин у сфері зайнятості, які з 

розростанням застосування її атипових форм і прискоренням змін у 

технологіях та організації виробництва і праці усе більше диференціюються 

й усе менше піддаються регулюванню на основі обмеженого набору типових 

правових процедур, які склались в індустріальну епоху. У той же час 

працівники все більше відчувають потребу адаптувати своє трудове життя до 

різноманітних індивідуальних переваг, і тому зацікавлені у більшій гнучкості 

організації праці. Особливо вдало ця ідея була реалізована у Данії, 

Нідерландах та Австрії [351]. У цих країнах найбільш успішно реалізували 

розуміння того, що функція трудового права проявляється не тільки в захисті 

прав працівників, але й у сприянні динамічному розвитку економіки 

держави. Надмірна захищеність і придушення ініціативи призводять до 
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економічного застою та кризи, як це трапилося із країнами колишнього 

СРСР. 

Відповідно у посткомуністичних державах концепція флексек’юриті не 

знайшла значної підтримки. Здебільшого проблеми гнучкості у сфері 

зайнятості вирішувались чи занадто ліберальним чи навпаки консервативним 

шляхом. 

Ю.І. Ціжма зазначає, що Грузія віддала перевагу ліберальній політиці 

на ринку праці, тоді як Білорусь пішла шляхом підвищення захищеності 

найманих працівників. У всіх країнах колишнього СРСР (крім України) 

трудове законодавство ґрунтується на оновленому трудовому кодексі, більш 

адаптованому до ринкової економіки. Трудові кодекси з високим ступенем 

захисту працівників існують у Білорусі, Молдові й Україні, ліберальний 

кодекс – у Грузії й відносно помірні кодекси – у Вірменії та Азербайджані. 

Дослідник додає, що за умов фактично гнучкого ринку праці звільнення 

працівників стає складною процедурою в країнах з жорсткими кодексами, 

однак це не завжди гарантує дотримання прав на практиці. Для працівників 

важлива не абсолютна гарантія зайнятості, а нормативно-правова база, якої 

дотримуються на практиці та яка створює достатню мобільність робочої 

сили, а у випадку безробіття – і гарантії доходу. З іншого боку, жорстке 

законодавство з надмірним захистом може стати перешкодою для створення 

нової роботи. Ускладнюючи механізми звільнення з метою обмеження 

ліквідації робочих місць, держави одержують зниження рівня створення 

робочих місць. Роботодавці уникають офіційного наймання працівників, 

навіть якщо умови найму відносно прості, вони віддають перевагу 

використанню неформальних механізмів у відносинах із працівниками. У 

Вірменії й Україні умови найму більш жорсткі, переважно через складні 

договірні відносини, ніж умови звільнення. У Молдові ці два елементи 

відносно збалансовані: як найм, так і звільнення доволі складні [375]. 

У цьому розумінні не можна не погодитись із В.О. Процевським, що 

поєднання елементів приватноправового та публічно-правового регулювання 
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соціально-трудових відносин має відбуватися не на засадах втручання 

держави у виробничу діяльність підприємств, а у сприянні виконанню 

роботодавцем своїх обов’язків щодо працівника. Це стосується, насамперед, 

державних соціальних стандартів, які визначені законодавством про працю. 

Сучасний метод трудового права полягає у комплексному поєднанні 

централізованого і децентралізованого регулювання трудових та тісно 

пов’язаних з ними відносин на основі координації дій суб’єктів правовідносин, 

наявності у них права встановлення та застосування санкцій для забезпечення 

належного здійснення учасниками цих правовідносин своїх прав та 

обов’язків [296, c. 306].  

Таким чином, європейська концепція флексек’юриті найбільшою 

мірою підходить для подальшого застосування при здійсненні правового 

регулювання атипових форм зайнятості. На сучасному етапі розвитку 

соціально-трудових відносин трудове право має звернутись до раціонального 

збалансування гнучких та жорстких методів правового регулювання. Так 

само у сфері зайнятості варто проголосити принцип «збалансованості 

традиційних та гнучких форм зайнятості».  

Окрім того, як зазначає О.І. Процевський, соціальний аспект норм 

трудового права якраз підкреслює і розкриває нагальну потребу єдності та 

диференціації правового регулювання суспільних відносин у сфері праці. На 

думку дослідника, ніяка інша галузь права, окрім системи норм трудового 

права, немає можливості враховувати у своєму змісті характерні риси 

унікальної властивості людини – її здатності до праці. Саме норми трудового 

права покликані регулювати суспільні відносини, які виникають у результаті 

укладення трудового договору і застосування людиною своєї здатності до 

праці. Соціальна цінність норм трудового права проявляється у тих 

складових їх змісту, які позитивно впливають на розвиток працівника як 

особистості, охорону його гідності, професійне зростання тощо. Соціальна 

цінність з самого початку закладається у нормах права і тому права, свободи 
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та обов’язки суб’єктів трудового договору покликані забезпечити 

стабільність трудових відносин. Бо саме соціальна цінність права забезпечує 

можливість нормального функціонування відносин і здійснення активних дій 

працівників та перешкоджає незаконним діям роботодавців. Тому вона 

забезпечує оптимальне поєднання балансу інтересів працівників і 

роботодавця. Єдність та диференціація норм трудового права якраз і є однією 

зі складових правового механізму, завдяки якому ця мета соціальної цінності 

втілюється в життя [300, c. 42]. 

Відповідно, як справедливо відзначають М.В. Лушникова та 

О.М. Лушников, поєднання захищеності і гнучкості трудових відносин 

означає подальшу диференціацію правового регулювання трудових відносин 

[152, c. 643]. 

Доречно буде навести слова М.І. Бару про те, що диференціація 

відбувається в результаті вирівнювання гарантій для учасників процесу праці 

або усунення розходжень у регулюванні певних умов праці [19, c. 47]. 

Корективи до загальних норм трудового права та їх пристосування до певних 

категорій працівників залежно від умов праці є головним змістом 

диференціації правового регулювання трудових відносин. При цьому 

спеціальна норма може не скасовувати загальної, а діяти разом і поряд із 

загальною. Інакше кажучи, спеціальні норми про атипову зайнятість повинні 

встановлювати вилучення із загальної норми або доповнення до неї. 

Під єдністю правового регулювання розуміється єдність принципів, 

цілей і сфери дії норм. Диференціацію необхідно розглядати як введення 

спеціальних норм, що змінюють єдині підходи трудового права до трудових 

відносин окремих категорій працівників. Диференціація правового регулювання 

проводиться законодавцем, який враховує у нормах права її підстави. 

Загальноприйнятим у літературі є розподіл підстав для диференціації на дві 

групи: по-перше, обумовлені об’єктивними умовами праці; по-друге, обумовлені 

суб’єктивно-фізіологічними особливостями працівника [326, c. 237]. 
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Очевидно, що стосовно атипової зайнятості варто вести мову про диференціацію, 

обумовлену об’єктивними обставинами, які не пов’язані прямо з особистими 

якостями працівників. 

Наприклад, на відміну від традиційної зайнятості, при позиковій праці 

працівник трудиться не за місцем перебування роботодавця, а в організації-

користувачі, що істотно відбивається на його зв’язку з роботодавцем. 

Необхідно зазначити, що місце виконання роботи в історії вітчизняного 

трудового права вже розглядалося раніше як фактор диференціації під час дії 

КЗпП УСРР 1922 року, коли був виданий перший великий акт про порядок 

диференціації – Постанова Ради народних комісарів від 2 червня 1923 року 

«Про вилучення із поширення Кодексу законів про працю на квартирників». Для 

диференціації правового регулювання праці квартирників використовувались, 

насамперед, норми-вилучення (наприклад, не застосовувалися правила про 

учнівський договір, про перерви у роботі для відпочинку та прийому їжі). 

При цьому вводилося й норми-пільги (наприклад, про першочергове право 

квартирників на переведення на роботу в майстерню). 

До того ж такі форми нестандартної зайнятості як телеробота, неповна 

зайнятість, позикова праця є різновидом праці з ослабленим трудовим 

зв’язком із роботодавцем [378, c. 2]. Як вказано вище, при позиковій праці 

функція роботодавця «роздвоюється» між агентством та організацією-

користувачем, у результаті чого працівник здійснює трудову діяльність під 

керівництвом організації-користувача та підпорядковується правилам 

внутрішнього трудового розпорядку останнього. При цьому відмінною 

рисою позикової праці від схеми підставного роботодавця (так званого 

аутстаффінга) є періодичність виконання тимчасових робіт з організацією-

користувачем. 

Відповідно факторами диференціації правового регулювання атипових 

форм зайнятості повинні виступати: розбіжність робочого місця з 

місцезнаходженням роботодавця; ослаблений трудовий зв’язок працівника з 
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роботодавцем й трудовим колективом; роздвоєння функцій роботодавця між 

агентством позикової праці та організацією-користувачем, а також 

періодичність виконання робіт в організаціях-користувачах. 

Отже, трансформація гнучкості означає збереження гнучкості правового 

регулювання з посиленням захисту трудових прав шляхом модифікації 

концепції традиційної зайнятості та усунення дискримінації працівників, що 

здійснюють свою трудову діяльність у сфері атипової зайнятості, шляхом 

встановлення відповідних норм права на підставі об’єктивних факторів 

диференціації. 

У цьому аспекті набрання чинності 1 січня 2013 року новим Законом 

України «Про зайнятість населення» поставило перед науковцями актуальне 

теоретичне та практичне питання: чи зможе цей нормативно-правовий акт 

вирішити корінне завдання – ліквідувати той істотний рівень безробіття, який 

сформувався в Україні? Підсумовуючи викладені точки зору, можна 

зазначити, що одним із шляхів розв’язання цієї проблеми законодавець обрав 

можливість застосування, поряд із стандартними, гнучких атипових форм 

зайнятості населення. Найчастіше мова йде про три форми атипових 

трудових відносин – неповна зайнятість, позикова праця та телеробота. 

 

4.2. Неповна зайнятість як форма атипової зайнятості 

 

Окрім добровільної незайнятості, дослідники (переважно економісти) 

виділяють приховане безробіття, тобто неповну вимушену зайнятість 

працівників, які стали зайвими з різних організаційно-економічних причин 

виробництва, але залишаються у складі підприємства (зайняті неповний 

робочий день, тиждень, знаходяться в адміністративних відпустках тощо) 

[172, c. 440]. Варто відзначити, у новому Законі України «Про зайнятість 

населення» вперше з’явився поділ зайнятості залежно від обсягу охоплення 

нею економічно активного населення на повну та неповну. 
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Означену думку можна підтвердити при аналізі правової природи 

неповної зайнятості, передумови визнання якої були започатковані із 

введенням в дію 13 січня 2009 року Закону України «Про внесення змін до 

деяких законів України щодо зменшення впливу світової фінансової кризи на 

сферу зайнятості населення» від 25 грудня 2008 року № 799-VI [230]. 

Відповідно до цього Закону розробляються нормативно-правові акти, 

спрямовані на його реалізацію, які забезпечують створення ефективного 

механізму підтримки працівників, які опинилися під загрозою вивільнення. 

Умови та порядок надання державної допомоги по частковому безробіттю 

визначені ст.ст. 24–26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування на випадок безробіття» [233]. Однак ці статті втратили 

чинність 1 січня 2010 року, адже вони були введені в дію на підтримку 

роботодавців у період кризи. Закон України «Про зайнятість населення» від 

5 липня 2012 року ввів допомогу по частковому безробіттю на постійній 

основі.  

У свою чергу, положеннями останнього також було вперше визначено 

поняття «неповна зайнятість», що, як і часткове безробіття, є наслідком 

нестабільності у зайнятості населення та неможливості досягнення повної 

зайнятості в умовах ринкової економіки. 

Згідно з п. 11 ст. 1 Закону України «Про зайнятість населення» 

неповною зайнятістю є «зайнятість працівника на умовах робочого часу, що 

менший від норми часу, передбаченої законодавством, і може встановлюватися 

за договором між працівником і роботодавцем з оплатою праці пропорційно 

відпрацьованому часу або залежно від виробітку». Натомість у п. 24 ст. 1 

Закону України «Про зайнятість населення» часткова зайнятість визнається 

як «вимушене тимчасове скорочення передбаченої законодавством 

тривалості робочого часу у зв’язку із зупиненням (скороченням) виробництва 

продукції з причин економічного, технологічного і структурного характеру 

без припинення трудових відносин». 

У юридичній літературі наявні такі позиції щодо співвідношення 

понять «неповна зайнятість» та «часткове безробіття».  
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В.М. Венедиктова вважає, що характерною рисою часткового безробіття, 

що відрізняє це економічно-правове явище від схожого з ним явища неповної 

зайнятості населення, є причина, яка веде до неповної тривалості робочого 

дня або тижня, а внаслідок цього і до скорочення заробітної плати працівника. 

Такою причиною є тимчасове погіршення фінансового становища 

підприємства, пов’язане із падінням обсягів виробництва, що, в свою чергу, 

призводить до вимушеного переходу на роботу в режимі неповного робочого 

часу [47, c. 31].  

На думку В.В. Безусого, основною рисою, яка відрізняє часткове 

безробіття від неповної зайнятості, є ставлення працівника до роботи на 

умовах неповної зайнятості. Якщо працівник воліє працювати на умовах 

повної зайнятості, однак вимушений працювати на умовах неповної 

зайнятості, то це є частковим безробіттям. Якщо ж працівника влаштовує 

така форма зайнятості, то це не безробіття, а добровільна неповна зайнятість 

[23, c. 15]. 

Д.С. Девізоров [70, c. 180] та С.Г. Рудакова [313] вважають поняття 

«неповна зайнятість» та «часткове безробіття» синонімічними. Варто не 

погодитись з такої позицією. Адже, якщо виходити з розуміння того, що 

термін «частковий» означає «частину кого-, чого-небудь, поширюється 

тільки на певну частину людей, предметів, процесів і т. ін.; неповний; являє 

собою окрему частину, деталь чогось цілого, загального» [337, c. 280], то 

спільними поняттями для неповної зайнятості та часткового безробіття 

будуть відповідно категорії «повна зайнятість» та «безробіття».  

Варто нагадати, що згідно з п. 14 ст. 1 Закону України «Про зайнятість 

населення» повна зайнятість визначається як «зайнятість працівника за 

нормою робочого часу, передбаченою згідно із законодавством, колективним 

або трудовим договором», а безробіття п. 1 ст. 1 цього ж Закону тлумачиться 

як «соціально-економічне явище, за якого частина осіб не має змоги 

реалізувати своє право на працю та отримання заробітної плати (винагороди) 

як джерела існування». Тобто розглянуті явища являють собою повні 

протилежності – антоніми. 
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Необхідно відзначити, що у термінології МОП, окрім застосування 

термінів «неповна зайнятість» (part-time work) та «часткова зайнятість» 

(partial unemployment), використовується поняття «вимушена неповна 

зайнятість» (involuntary part-time work), що означає «зайнятість неповний 

робочий день через макроекономічні і макросоціальні умови». Експерти 

МОП вважають, що існує така фундаментальна відмінність між добровільною і 

вимушеною неповною зайнятістю: «чи то люди свідомо обирають працювати 

неповний робочий день або приймають зниження робочих годин роботи 

просто тому, що вони не можуть знайти роботу на повний робочий день. В 

останньому випадку неповний робочий день стає вимушеною формою 

неповної зайнятості» [399].  

Отже, явище вимушеної неповної зайнятості є невід’ємною складовою 

категорії «неповна зайнятість». На цій логіці наголошується у п. 11 ст. 1 

Закону України «Про зайнятість населення», де зазначається, що «неповна 

зайнятість… може встановлюватися за договором між працівником і 

роботодавцем». Тобто, окрім відомої у трудовому праві конструкції 

встановлення режиму неповного робочого часу відповідно до ст. 56 КЗпП 

України, чинним законодавством про зайнятість можуть бути передбачені 

спеціальні підстави застосування неповної зайнятості. 

Одним із таких випадків є саме вимушена неповна зайнятість. При 

тлумаченні цієї конструкції може виникнути запитання: чи може неповна 

зайнятість бути «вимушеною», чи не означає це нехтування конституційного 

принципу заборони примусової праці? Адже, як можна зрозуміти із 

словникових джерел, прикметник «вимушений» розуміється як такий, що 

«здійснюється чи здійснений проти бажання, потреби, під тиском обставин» 

[331, c. 437].  

На мій погляд, у цьому випадку поняття «вимушений» виступає не в 

якості порушення фундаментальних основ свободи праці, а відображенням 

об’єктивних обставин, через які скорочується тривалість робочого часу. 

Адже застосування вимушеної неповної зайнятості не звільняє роботодавця 
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від необхідності додержання правил ст. 32 КЗпП України щодо порядку 

зміни істотних умов праці, до яких належить встановлення або скасування 

неповного робочого часу. Як зазначається у ст. 10 Конвенції МОП № 175 

«Про роботу на умовах неповного робочого часу», держави-учасниці 

Конвенції «у відповідних випадках вживають заходів, що забезпечують, щоб 

перехід з роботи на умовах повного робочого часу на роботу на умовах 

неповного робочого часу чи навпаки здійснювався добровільно, відповідно 

до національного законодавства та практики» [282]. 

До речі, що стосується практики застосування вимушеної неповної 

зайнятості, то її особливості розкриті в економічній літературі. Так, як пише 

О.М. Пищуліна, за рахунок вимушеної неповної зайнятості досягається 

підтримка чисельності зайнятих на стабільному рівні, коли «кризові витрати» 

поширюються на всіх працівників через зниження заробітної плати, а не 

через локалізацію витрат, через механізми вивільнення з наступною 

підтримкою безробітних державою [323, c. 7].  

На думку авторів колективної монографії «Ринок праці та зайнятість 

населення: проблеми теорії та виклики практики», використання практики 

вимушеної неповної зайнятості роботодавцями спрямоване, з одного боку, на 

збереження найбільш кваліфікованого кадрового потенціалу підприємств, з 

іншого – на стимулювання звільнень за власним бажанням або за угодою 

сторін [305, c. 37]. Тобто використання конструкції вимушеної неповної 

зайнятості має забезпечити широкий спектр альтернатив як для роботодавця, 

так і працівника у виборі подальшого узгодження трудових відносин. 

Водночас впровадження вимушеної неповної зайнятості потребує додаткових 

механізмів правового захисту працівників.  

Так, у ст. 4 Конвенції МОП № 175 «Про роботу на умовах неповного 

робочого часу» від 24 червня 1994 року зазначається, що держави-учасниці 

Конвенції «вживають заходів для забезпечення того, щоб працівники, зайняті 

неповний робочий час, користувалися таким самим захистом, як і праців-

ники, які знаходяться у порівнянній ситуації, зайняті повний робочий час, 
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щодо: права на організацію, права на ведення колективних переговорів та 

права на діяльність як представників працівників; безпеки та гігієни праці; 

дискримінації в галузі праці та занять» [282]. 

Отже, варто наголосити, що дефініція часткового безробіття, наведена 

у п. 24 ст. 1 Закону України «Про зайнятість населення», більшою мірою 

відповідає явищу вимушеної неповної зайнятості. Пропоную доповнити ст. 1 

Закону України «Про зайнятість населення» п. 11-1, який викласти у такому 

змісті: «Вимушена неповна зайнятість – зайнятість працівника на умовах 

неповного робочого часу у зв’язку із зупиненням (скороченням) виробництва 

продукції з причин економічного, технологічного і структурного характеру 

без припинення трудових відносин».  

Необхідно відзначити, що чинне законодавство про працю містить 

схоже за змістом поняття «простій». Так, відповідно до ст. 34 КЗпП України: 

«Простій – це призупинення роботи, викликане відсутністю організаційних 

або технічних умов, необхідних для виконання роботи, невідворотною силою 

або іншими обставинами». Відповідно до ст. 113 цього кодексу «… час 

простою не з вини працівника оплачується з розрахунку – не нижче від двох 

третин тарифної ставки встановленого працівникові розряду (окладу)». В 

цьому контексті лист Міністерства праці та соціальної політики України 

«Щодо надання допомоги по частковому безробіттю» від 19 травня 2009 року 

№ 5615/0/14-09/026 роз’яснив, що «простій на виробництві призводить до 

застосування роботи в режимі неповного робочого часу» [384]. Тобто простій 

виступає узагальненою підставою введення на підприємстві неповної 

зайнятості. В такому разі виплата допомоги з часткового безробіття є заходом 

розподілення ризиків економічного, технологічного або структурного 

характеру між роботодавцем, працівником та Фондом загальнообов’язкового 

державного соціального страхування України на випадок безробіття. 

З цього слідує висновок про те, що часткове безробіття не є категорією у 

сфері зайнятості населення, а слугує страховим випадком, який опосередковує 

виникнення суб’єктивного права на надання допомоги по частковому 
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безробіттю. Означену позицію можна віднайти у положеннях Конвенції МОП 

№ 168 «Про сприяння зайнятості та захист від безробіття» від 21 червня  

1988 року, де у ст. 10 зазначається, що у сферу охоплення Конвенції входить 

«втрата заробітку з причини часткового безробіття, яке визначають як 

тимчасове скорочення нормальної або встановленої законом тривалості 

робочого часу: та перерву в одержанні заробітку або скорочення його 

розміру з причини тимчасового припинення виробництва, без припинення 

трудових відносин з причин, зокрема економічного, технологічного, 

структурного або аналогічного плану» [285].  

Отже, вітчизняний законодавець при імплементації міжнародно-

правових норм щодо часткового безробіття упустив саму суть цього явища, 

яке полягає не у безпосередньому стані часткового безробіття або причин, які 

його спричинили, а у втраті частини заробітної плати через впровадження 

вимушеної неповної зайнятості. До речі, цієї ж хибної логіки дотримується 

законодавець у положенні п. 8 ст. 1 Закону України «Про загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування на випадок безробіття», де зазначається, що 

«страховий випадок – це подія, через яку … застраховані особи опинилися в 

стані часткового безробіття».  

На мій погляд, точніше у цьому випадку говорити не про «стан 

часткового безробіття», а про визнання певної події чи комплексу подій 

частковим безробіттям, через яке скоротилась нормальна тривалість робочого 

часу працівників та була втрачена частина їх заробітної плати. Таке  

твердження, наприклад, підтверджується положеннями Наказу Міністерства 

соціальної політики України від 7 березня 2013 року № 103 «Про затвердження 

Порядку фінансування виплат по частковому безробіттю та надання 

допомоги по частковому безробіттю», де у п. 2.5 зазначається, що до заяви 

про виділення коштів для виплати допомоги по частковому безробіттю 

додається «висновок організації роботодавців обласного рівня або галузевої 

організації роботодавців про те, що зупинення (скорочення) виробництва на 

підприємстві або в цеху, дільниці із замкнутим циклом виробництва 
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(структурному підрозділі підприємства, у якому здійснюються всі етапи 

технологічного процесу з виробництва певного виду продукції у межах 

такого підрозділу) має невідворотний та тимчасовий характер, не залежить 

від організаційно-виробничих причин, не має сезонного характеру, або 

підтвердження форс-мажорних обставин, що призвели до зупинення 

(скорочення) виробництва, видане Торгово-промисловою палатою України 

або іншим уповноваженим органом відповідно до чинного законодавства» 

[255]. Тобто саме настання причин тимчасового припинення виробництва, 

що призводять до часткового безробіття, не може бути підставою визнання 

події страховим випадком у сфері соціального страхування на випадок 

безробіття. Роботодавець повинен довести вплив простою на діяльність 

підприємства, а також невідворотність та тимчасовість такого простою для 

підприємства, його виникнення не з організаційно-виробничих причин. Адже 

законодавець обмежує страхові ризики настання часткового безробіття лише 

ризиками економічного, технологічного або структурного характеру. 

Остаточне рішення щодо визнання події такою, через яку застраховані особи 

опинилися в стані часткового безробіття, залишається за Фондом 

загальнообов’язкового державного соціального страхування України на 

випадок безробіття. 

Отже, на мій погляд, частковим безробіттям є явище, за якого через 

економічні, технологічні або структурні причини вимушено впроваджується 

неповна зайнятість та втрачається частина заробітної плати працівника. 

Враховуючи наведене, пропоную, по-перше, запропоновану дефініцію 

«часткове безробіття» разом із порядком надання допомоги повернути до 

змісту Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування на випадок безробіття»; по-друге, викласти п. 8 ст. 1 Закону 

України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на 

випадок безробіття» у такій редакції: «Страховий випадок – це визнання 

події чи комплексу подій частковим безробіттям уповноваженим органом у 
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сфері загальнообов’язкового державного соціального страхування України на 

випадок безробіття». 

Отже, категорії «неповна зайнятість» та «часткове безробіття» є 

протилежними, однак взаємопов’язаними поняттями. Так, часткове безробіття є 

одним із можливих наслідків вимушеної неповної зайнятості. У свою чергу, 

якщо «неповна зайнятість» є атиповою формою зайнятості, то «часткове 

безробіття» виступає, насамперед, страховим випадком у сфері соціального 

забезпечення та слугує підставою для надання працівникові допомоги по 

частковому безробіттю. Отже, визнання можливості такої атипової форми 

зайнятості як вимушена неповна зайнятість та запровадження заходів 

мінімізації її наслідків не вирішують основного питання: сприяння повній 

зайнятості населення. 

 

4.3. Телеробота як форма атипової зайнятості 

 

Інформаційні технології та комунікації в теперішній час є невід’ємною 

частиною розвитку трудової активності в усьому світі. Все це зумовлює 

зміни у структурі зайнятості, відхід від традиційних способів організації 

виробничого процесу, появу нових гнучких форм реалізації людиною своєї 

здатності до праці. Однією із таких атипових форм сучасної зайнятості є 

телеробота, тобто здійснення трудових обов’язків за межами приміщень 

роботодавця із використанням інформаційних технологій. 

Як прогнозував ще у 1980 році відомий американський соціолог і 

філософ Е. Тоффлер, розвиток комп’ютерної техніки й засобів зв’язку 

приведе до зміни структури зайнятості, а в поєднанні з інтелектуалізацією 

праці, що підсилюється, до появи так званих «електронних котеджів», які 

дозволять перенести роботу з офісу в житло працівника [355, c. 320]. Він 

зазначав, що зменшення кількості робочих місць, пов’язаних з виробництвом 

матеріальних виробів, приведе до зростання обсягів роботи, яка – при 
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правильній схемі телекомунікацій та іншому устаткуванні – може бути 

виконана де завгодно, у тому числі у власній вітальні [355, c. 322].  

Тоффлер також наводить перші приклади переміщення роботи з офісу 

або виробничого приміщення додому з використанням комп’ютерів і 

телекомунікацій: «Сьогодні ми не знаємо чи стане «електронний котедж» 

насправді нормою майбутнього. Проте, варто усвідомити, що якщо навіть 

10–20 % робочої сили повинні будуть зробити це історичне переміщення за 

наступні 20–30 років, вся наша економіка, наші міста, наша екологія, 

структура нашої родини, наші цінності й навіть наша політика змінюватиметься 

майже до невпізнанності» [355, c. 340].  

У наш час прогнози Е. Тоффлера втілюються у життя, адже телеробота 

одержує все більше поширення у світі. Так, вітчизняні й зарубіжні експерти 

оцінюють щорічне збільшення кількості телепрацівників в усьому світі на 

20–30 %. Наприклад, у США за даними соціологічних опитувань більше 2 % 

працівників (що становить близько 2,8 млн осіб) вважають дім своїм 

основним місцем роботи [432]. У ЄС в 2005 році було проведено масштабне 

дослідження телероботи, під час якого було встановлено, що в 27 країнах ЄС 

близько 7 % від загальної кількості працівників залучені до віддаленої форми 

праці одну чверть свого робочого часу й більше, а 1,7 % працівників працюють 

поза розташуванням приміщень роботодавця майже весь свій робочий час. 

За даними дослідників, у Франції, Німеччині, Італії, Великобританії й 

скандинавських країнах до 10 % у структурі загальної зайнятості припадає на 

телепрацівників [412]. За даними української біржі телероботи Weblancer, 

кількість дистанційно зайнятих, зареєстрованих на сайті, зросла з 800 осіб у 

2003 році до 23,8 тис. у 2008 році. Найпоширенішими вакансіями телероботи 

в Україні є програмісти, веб-дизайнери, фахівці з обробки даних, редактори 

[364, c. 43]. 

Спробуємо визначати термін «телеробота» за словниковими джерелами. 

Згідно з словником української мови перша частина цього складеного слова 

«теле» означає «який діє на далеку відстань або здійснюється на відстані» 
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[222, c. 60]. Також варто звернути увагу на те, що при поясненні мовної 

конструкції «теле» використовуються такі слова як «телевізор», «телебінокль», 

«телеграф» та ін. Це натякає на залучення цієї частини до слів, які означають 

застосування спеціальних технологій при виконанні діяльності на відстані. У 

свою чергу, «робота» тлумачиться як «коло занять, обов’язків, те, чим 

зайнятий хто-небудь; справа, діло; праця, заняття, служба на якому-небудь 

підприємстві, в якійсь установі як засіб існування, джерело заробітку; те, що 

підлягає виконанню, здійсненню» [334, c. 587]. Виходячи зі словникового 

розуміння, телероботу можна визначити як виконання на відстані певної 

діяльності за допомогою спеціальних технологій, яка входить до кола 

трудових обов’язків на підприємстві та виступає як джерело заробітку особи. 

У сучасній науці трудового права категорію «телеробота» розглядає, 

наприклад, А.М. Лушников як вид надомної праці [148]. 

Водночас розбіжності у цих явищах можна прослідкувати в історичній 

ретроспективі становлення та розвитку надомної праці як частини 

вітчизняного і міжнародного трудового права. Так, в період індустріалізації 

СРСР надомна праця була закріплена у КЗпП 1922 року, де використовувався 

термін «квартирники». У декреті РНК СРСР від 2 липня 1923 року «Про 

вилучення з розповсюдження кодексу законів працю видання 1922 року на 

квартирників» квартирниками називали осіб, які виконували у себе вдома 

роботу з найму з використанням виключно особистої праці та матеріалів 

роботодавця. Держкомпраці СРСР і Секретаріату ВЦРПС 29 жовтня 

1981 року затверджує «Положення про умови праці надомників», яке є 

чинним і в сучасній Україні. Це Положення визначає надомників як осіб, які 

уклали трудовий договір з організацією про виконання роботи вдома 

особистою працею із матеріалів та із використанням знарядь та засобів праці, 

які виділяє підприємство, або які купуються за рахунок коштів цього 

підприємства [88, c. 110]. 

Серед міжнародних нормативно-правових актів надомній праці 

присвячені Конвенція МОП № 177 «Про надомну працю», прийнята 
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20 червня 1996 року, а також однойменна Рекомендація МОП № 184, в яких 

«надомна праця» розуміється як робота, яку особа (надомник) виконує за 

місцем свого проживання чи в інших приміщеннях за її вибором, але не у 

виробничих приміщеннях роботодавця; за винагороду; з метою виробництва 

товарів або послуг, відповідно до вказівок роботодавця, незалежно від того, 

хто надає обладнання, матеріали або інші ресурси, які використовуються 

[195]. 

Необхідно підкреслити, що, якщо у радянському розумінні правової 

природи надомної праці основою було її використання для забезпечення 

трудової активності певних категорій осіб, чиї можливості у сфері виробництва 

були обмеженими (жінки з дітьми до 15 років, інваліди, пенсіонери), то МОП 

зацікавлена у надомній праці як додатковій можливості для зменшення рівня 

безробіття за рахунок перенесення процесу виробництва у дім працівника та 

економії засобів роботодавця. Натомість явище телероботи в змозі об’єднати 

обидві означені мети, забезпечивши як людям з обмеженими можливостями, 

так і безробітним реалізацію своєї здатності до праці. 

Водночас, звертаючись до походження терміна «телеробота», варто 

вказати, що цей спосіб роботи вперше був придуманий американським 

науковцем Джеком Ніллесом в 1972 році. Його концепція полягала в роботі 

поза офісом, при цьому співробітники підтримували зв’язок за допомогою 

телефону. Це дозволяє зробити висновок, що терміни «телеробота» й 

«надомна праця» не є рівнозначними, тому що надомники не завжди 

використовують засоби інформації й інформаційні технології [222, c. 61]. 

Схожим чином розмірковує М.Л. Лютов, який зазначає, що телепрацівники, 

на відміну від класичних надомників, виконують значну частину роботи та 

здійснюють зв’язок із роботодавцем за допомогою комп’ютера та інших 

електронних видів зв’язку [169, c. 23]. 

А.М. Лушников вважає, що розмежування надомної праці та 

телероботи можна здійснити за трьома критеріями: 1) зміст телероботи має 

переважно інтелектуальний характер, а її результатом, як правило, є певний 
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«програмний продукт». Надомна праця цього обов’язку не передбачає; 

2) використання індивідуальних засобів зв’язку та телекомунікації (не завжди 

притаманно будь-якому виду надомної праці, але застосовується в будь-якій 

телероботі), що дозволяє, як приклад, роботодавцю отримати результати 

праці та звіт про них; 3) розташування робочих місць (тільки житло для 

працівника-надомника, дім чи інші місця – для телероботи) [148].  

Виходячи з наведених критеріїв, які цілком відображають сутність 

відмінностей телероботи від надомної праці, не можна погодитись з позицією 

М.Л. Лютова, який вважає, що під телероботою варто розуміти роботу, яка 

здійснюється вдома із використанням комп’ютерних технологій [169, c. 23]. 

По-перше, як було зауважено, телеробота може виконуватись не тільки у 

дома, але й поза житлом працівника за допомогою спеціальних засобів 

зв’язку та підключення до мережі Інтернет. По-друге, телеробота може 

здійснюватись не тільки за допомогою комп’ютерних технологій, але й 

інших інформаційних технологій (телефон, факс тощо).  

У свою чергу, О.Є. Коркін до відмінних ознак телероботи від надомної 

праці відносить здійснення роботи вдома або в інших приміщеннях за 

власним вибором більше половини свого робочого часу [122, c. 11]. У цьому 

випадку незрозумілою є логіка дослідника щодо обрання часового критерію 

визнання певної трудової діяльності телероботою. Наприклад, за 

законодавством США телепрацівники – це ті особи, які працюють вдома як 

мінімум один день на місяць із використанням інформаційних технологій. У 

Німеччині у визначенні терміна «телеробота» можна побачити вказівку на 

факт роботи на постійній основі також з використанням інформаційних 

засобів зв’язку. Так, при виконанні телероботи один день на тиждень, а 

також на два тижні праця працівника розцінюється як альтернативна 

телеробота. У Японії також установлені обмеження: не менш 8 годин роботи 

на тиждень для електронного надомника [150, c. 383].  

На мій погляд, для віднесення працівника до телепрацівників необхідним 

є постійне виконання роботи вдома чи в інших приміщеннях, які не належать 

роботодавцю із використанням інформаційних технологій. 
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На думку Вітторіо Ді Мартіно та Лінди Вірт, феномен телероботи 

базується на трьох основних елементах: організації, розташуванні та 

технологіях. На базі комбінації цих компонентів дефініція «телеробота» 

визначена ними як робота, яка здійснюється в місці, віддаленому від 

центральних офісів або виробничих приміщень, де працівник не має 

особистого контакту з співробітниками, але здатний спілкуватися з ними з 

використанням нових технологій. У рамках цього широкого визначення 

телеробота може бути виконана «он-лайн» (з прямим комп’ютерним 

зв’язком) або «автономно», вона може бути організована індивідуально або 

колективно, вона може являти собою всю або частину роботи працівника 

[437, c. 530]. 

Характеризуючи такий елемент телероботи як розташування, дослідники 

відзначають, що термін «телеробота» може бути використаний у таких 

випадках: 

1) електронна робота вдома – найпоширеніша форма телероботи, яка 

практикується у власному будинку працівника, з використанням нових 

інформаційних і комунікаційних технологій. Порівняно з традиційною 

надомною працею, вона спирається на зовсім інший набір навичок, форм 

організації та зв’язків з центральним роботодавцем; 

2) робота через супутникові центри – окремі підрозділи підприємства, 

географічно віддалені від центральної організації, що залишаються на 

постійному електронному зв’язку; 

3) робота у сусідніх центрах, які забезпечені електронними засобами, є 

спільними для різних користувачів і належать різним підприємствам або 

індивідуальним підприємцям. Вони розташовані поблизу житла працівників 

та можуть бути використані для інших цілей, таких як дистанційне навчання, 

телемагазин або дозвілля; 

4) мобільна робота для працівників, чия робота пов’язана з поїздками, 

коли можуть використовуватись електронні засоби зв’язку для того, щоб 

з’єднатися з їх роботодавцями та мати доступ до електронної пошти, банків 

даних і т. ін. [437, c. 531]. 
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Тобто, узагальнюючи наведену думку, можна констатувати, що 

телеробота за своїм розташуванням може здійснюватись у працівника вдома, 

в приміщеннях, які не належать до засобів виробництва роботодавця, а також 

в інших місцях (транспорті, парку, залізничній станції тощо), де можливе 

виконання роботи із використаннях інформаційних технологій. 

Специфіка наявності організаційного елемента у явищі телероботи 

відзначається у дослідженнях російських науковців.  

Так, М.А. Шабанова вважає, що внаслідок більш індивідуального 

характеру праці телепрацівників зменшується їх організаційна залежність від 

роботодавця, істотно змінюється організаційний критерій трудових 

правовідносин: працівник підпорядковується правилам внутрішнього трудового 

розпорядку роботодавця лише частково, при цьому він може самостійно 

визначати способи, місце й (або) час виконання своєї роботи [379, c. 156].  

В.Г. Сойфер підкреслює, що при телероботі може знижуватися 

значення ознаки особистого виконання роботи: нерідко залучення до 

виконання роботи третіх осіб не тільки допускається законодавством, але й 

зовсім прийнятно для роботодавця. Частково це стає можливим за рахунок 

зміни характеру зобов’язання при телероботі: від працівника може вимагатися 

не просто виконання певної трудової функції, а досягнення результату праці, 

як то: виконання роботи або надання послуги [342, c. 101].  

Деякі дослідники відзначають негативні наслідки трансформації 

організаційного критерію при телероботі.  

В.Н. Гебріаль, аналізуючи досвід західних компаній, робить висновок, 

що недостатньо добре організована телеробота в масштабах трудового 

колективу приносить збитки, а не прибуток. Крім того, з’ясувалося, що деякі 

фахівці, що зарекомендували себе в офісній роботі відмінними професіоналами, 

після короткого періоду підвищення ефективності й продуктивності праці на 

телероботі, перестають працювати з колишньою ретельністю й для того, щоб 

уникнути зривів строків виконання роботи їх необхідно повертати в офіс 

[55]. На мій погляд, наведене вище не означає, що при телероботі не може 
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бути забезпечена організація праці належної якості, навпаки відкриваються 

нові шляхи наукового пошуку засобів забезпечення сумлінної праці при 

застосуванні такої форми атипової зайнятості як телеробота. 

Враховуючи проаналізовані специфічні риси телероботи як сучасної 

складової феномену атипової зайнятості, можна навести таке визначення цієї 

категорії: телеробота – це виконання роботи із використанням інформаційних 

технологій на підставі трудового договору, коли трудова діяльність 

здійснюється за межами приміщень роботодавця на постійній основі із 

можливістю самостійної організації процесу праці. На наш погляд, дефініція 

«телеробота» має бути введена у діюче законодавство про зайнятість населення, 

а також у проект Трудового кодексу України заради закладення понятійного 

фундаменту для розробки правових механізмів захисту цієї форми атипової 

зайнятості. 

Необхідно зауважити, що в Україні телеробота знаходиться поза 

правовим полем, що виключає телепрацівників із механізму юридичного 

захисту та призводить до існування широкого сегмента латентної зайнятості. 

Єдиним нормативно-правовим актом, який хоча би приблизно охоплював 

трудові відносин з телероботи в Україні, є затверджене Держкомпраці СРСР і 

Секретаріатом ВЦРПС ще 29 жовтня 1981 року «Положення про умови праці 

надомників». Недивно, що зміст цього Положення не відповідає сучасним 

трудовим відносинам за участю телепрацівників. Цікаво, що на необхідності 

використання можливостей інформаційних технологій у контексті забезпечення 

зайнятості населення акцентувалася увага ще в Указі Президента України  

№ 1497 від 20 жовтня 2005 року «Про першочергові завдання щодо 

впровадження новітніх інформаційних технологій» [268]. 

Отже, на сьогодні для науки трудового права постала нагальна потреба 

дослідження досвіду зарубіжних країн у правовому регулюванні телероботи 

для того, щоб віднайти найприйнятнішу вітчизняну модель правового 

регулювання цієї атипової форми сучасної зайнятості. 

Зарубіжні правові системи по-різному реагують на сучасні виклики 

інформаційного суспільства та підходять до регламентації телероботи.  
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Говорячи про регіональне правове регулювання телероботи, необхідно 

вказати, що на рівні Європейського Союзу Європейською комісією і 

Європейським об’єднанням профспілок і роботодавців (ETUC, UNICE, 

UEAPME, CEEP) 16 липня 2002 року була укладена Європейська рамкова 

угода про телероботу. У ст. 2 цієї Угоди визначено, що телеробота є однією з 

форм організації та/або виконання роботи, з використанням інформаційних 

технологій, в контексті трудового договору/відносин, де робота, яка також 

може бути виконана в приміщеннях роботодавця, здійснюється за межами 

цих приміщень на постійній основі [411]. Угода нагадує, що телепрацівники 

користуються загальним захистом, що надається працівникам. Отже, метою 

укладення угоди було визначення загальних основ для використання 

телероботи таким чином, щоб задовольнити потреби роботодавців і 

працівників. Угода визначає основні сфери, що вимагають адаптації або 

особливої уваги, коли люди працюють поза приміщеннями роботодавця, для 

захисту даних працівника, недоторканності приватного життя, здоров’я та 

безпеки, організації роботи, навчання тощо [420]. 

Унікальною особливістю цієї Угоди є те, що вона не була втілена в 

життя на основі Європейської директиви, як це відбувалося із трьома 

попередніми міжгалузевими угодами про батьківську відпустку, неповний 

робочий день й термінові роботи. Замість цього ця угода повинна 

впроваджуватись «автономно». Відповідно до Європейського словника 

трудових відносин: «Автономна угода – це угода, підписана європейськими 

соціальними партнерами. Незважаючи на те, що вона не є директивою, 

подібна угода створює договірні зобов’язання залежних організацій сторін, з 

реалізації угоди на кожному відповідному рівні національної системи 

регулювання трудових відносин» [413]. Про можливість подібної 

імплементації угоди між соціальними партнерами говориться в п. 2 ст. 155 

Договору про функціонування Європейського Союзу: «Втілення в життя 

угод, укладених на рівні Союзу, здійснюється або відповідно до процедур і 

практики, які властиві соціальним партнерам і державам-членам, або... за 

допомогою рішень Ради, прийнятих за пропозицією Комісії». 
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Найпоширенішим способом імплементації Європейської рамкової 

угоди про телероботу стало укладення дев’ятьма країнами внутрішньодержавних 

угод на національному та міжгалузевому рівнях. 

Так, у трьох країнах – Бельгії, Франції і Люксембурзі – міжгалузеві 

угоди були поширені на всіх працівників через королівський, міністерський 

чи великокнязівський указ відповідно, що дозволило забезпечити повне 

охоплення галузей і підприємств. Наприклад, у Бельгії була укладена 

національна Колективна угода № 85 від 9 листопада 2005 року про телероботу, 

а її положення стали обов’язковими шляхом підписання Королівського указу 

від 13 червня 2006 року. У результаті цього Угода № 85 у цей час поширюється 

на всіх працівників Бельгії. Порівняно з Європейською рамковою угодою про 

телепрацю 2002 року, Колективна угода № 85 більш докладно визначає зміст 

індивідуального трудового договору, укладеного в письмовій формі між 

телепрацівниками та їх роботодавцями, наслідки відсутності такого 

письмового договору, а також питання витрат, пов’язаних із випадками 

поломок устаткування [113]. 

Решта шість країн цієї групи – Австрія, Данія, Німеччина, Греція, Італія 

та Іспанія – уклали колективні договори з реалізації Європейської рамкової 

угоди про телероботу. Але через обмежену сферу їх застосування ці договори 

не поширюються на всіх телепрацівників, а отже, як зазначають Б. Барретт та 

М. Сержант, їх можна вважати «м’якою» формою імплементації Європейської 

рамкової угоди про телероботу порівняно з колективними угодами, які 

поширюються на всіх працівників [402]. 

Стосовно рівня переговорів – тобто, національні, галузеві або на рівні 

компанії – національні і міжгалузеві рівні колективних договорів домінують 

по відношенню до телероботи. У семи державах-членах ЄС – Бельгії, Данії, 

Франції, Греції, Італії, Люксембурзі та Іспанії – колективні договори були 

укладені на національному рівні. З них Бельгія, Франція і Люксембург 

поширили угоди на всіх телепрацівників-співробітників. У свою чергу, в 

Данії було укладено три колективні договори в галузі обробної промисловості, 



281 

роздрібної торгівлі та послуг і в державному секторі. В Іспанії два 

колективних договори було укладено у хімічній промисловості, в Італії – у 

галузі роздрібної торгівлі, текстильної промисловості, приватних медичних 

послуг і телекомунікації [420]. 

Другий спосіб імплементації Європейської рамкової угоди про 

телероботу полягав у виробленні різних форм «добровільних» заходів, таких 

як: спільні керівні принципи, кодекси поведінки та рекомендації щодо 

телероботи, основані на пропозиціях, викладених в угоді про телероботу. 

Метою цих інструментів так званого «м’якого права» (які не є обов’язковими 

і носять добровільний характер) було надання інформації про телероботу у 

світлі конкретних національних правил роботи для полегшення застосування 

положень Європейської рамкової угоди про телероботу. Необхідно зазначити, 

що в двох з цих країн – Нідерландах і Швеції – на національному рівні норми 

«м’якого права» були доповнені обов’язковими колективними угодами на 

галузевому рівні. В Нідерландах і Швеції добровільні інструменти «м’якого 

права» потенційно охоплюють більш широкий спектр трудових відносин, ніж 

галузеві колективні договори, які обмежені сферою застосування галузевим 

рівнем [404]. 

Водночас п’ять країн – Ірландія, Латвія, Нідерланди, Швеція і 

Великобританія – розробили рекомендації, зводи правил або керівництв з 

метою реалізації на рівні угоди ЄС про телероботу. У Нідерландах Фонд 

праці (Stichting van de Arbeid) опублікував рекомендації з телероботи в цілях 

підготовки до колективних переговорів на галузевому та рівні компанії. У 

Латвії принципи Європейської рамкової угоди про телероботу були 

реалізовані через тристоронню угоду, яка передбачає необов’язкові керівні 

принципи щодо впровадження телероботи. У Швеції соціальні партнери 

узгодили загальні керівні принципи для здійснення Європейської рамкової 

угоди. В Ірландії та Великобританії соціальні партнери та уряд домовилися 

про практичні кодекси, спрямовані на певні компанії. Так, у Великобританії 

організації соціальних партнерів Конфедерації британської промисловості 
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(CBI), конгрес тред-юніонів (BKT) і CEEP Великобританії погодилися в 

серпні 2003 року на керівні начала регулювання телероботи, які потім були 

опубліковані Департаментом торгівлі та промисловості. Чіткого правового 

статусу цей документ не має. Тоді як конгрес тред-юніонів та CEEP 

Великобританії інтерпретували керівні начала регулювання телероботи як 

угоду, Генеральний директор Конфедерації британської промисловості 

вважає їх текст добровільним і необов’язковим [404]. Також виробленням 

власних правил застосування роботодавцями телероботи займаються 

британські профспілки. Так, британська профспілка MSF (Manufacturіng, 

Scіence and Fіnance) формулює такі вимоги до умов праці телепрацівників: 

телепрацівники повинні бути службовцями підприємства, а не вважатися 

працюючими за контрактом; щоб уникнути ізоляції, трудові контракти 

повинні включати вимоги, щоб телепрацівники періодично відвідували офіс; 

удома в телепрацівників повинна бути окрема кімната для телероботи, окремий 

телефон, підприємці повинні оплатити додаткові витрати; телепрацівники 

повинні регулярно спілкуватися між собою й менеджером за допомогою 

електронної пошти й телефонних зв’язків; витрати повністю оплачуються 

підприємцем; телепрацівники повинні забезпечуватися всіма соціальними 

гарантіями як звичайні працівники, включаючи умови охорони дитинства й 

сімейну відпустку. Кількість робочих годин повинна бути чітко визначена, а 

телепрацівники повинні бути включені в плани підвищення кваліфікації; 

підприємцем повинно бути забезпечено все комп’ютерне устаткування, а 

також відповідальність за інсталяцію, обслуговування, страхування й 

узгодження з вимогами безпеки і здоров’я; підприємець повинен також взяти 

юридичну відповідальність за будь-який нещасний випадок або збиток; 

телеробота повинна бути добровільною, а працівники повинні мати право 

повернутися до роботи в офісі [309, c. 60]. 

Остання група з шести держав-членів ЄС – Чеська Республіка, Угорщина, 

Польща, Португалія, Словаччина і Словенія – обрала для впровадження 

Європейської рамкової угоди про телероботу законодавство. Ці країни 
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гарантують повне охоплення всіх телепрацівників та обов’язкову юридичну 

силу норм права щодо телероботи. 

В Угорщині, зокрема, було прийнято законодавство, щоб сприяти 

поширенню телероботи. У Польщі внесенню поправок до Трудового кодексу 

передувало укладення колективного договору на національному рівні. У 

результаті компромісу і після консультації в рамках тристоронньої комісії з 

соціально-економічних проблем уряд переніс положення двосторонньої 

угоди про телероботу в нову главу Трудового кодексу. Соціальні партнери у 

Чеській Республіці, Угорщині та Словаччині також брали участь в процесі 

розробки та прийняття нормативно-правових актів про телероботу. В 

Угорщині консультації з соціальними партнерами проводилися у 

тристоронній примирній раді (Orszagos Erdekegyezteto Tanacs), перш ніж 

законопроект був представлений до парламенту відповідно до звичайної 

процедури підготовки пов’язаних із зайнятістю законів. Чеські соціальні 

партнери під час обговорення Європейської рамкової угоди досягли 

консенсусу щодо здійснення її імплементації за допомогою законодавства. У 

Словаччині питання про законодавче врегулювання телероботи було 

включено до порядку денного тристоронньої Економічної і Соціальної Ради. 

На сьогодні у Польщі, Португалії та Словаччині остаточний варіант закону 

наближається до положень та основних принципів телероботи, узгоджених 

на європейському рівні в рамках угоди. Нещодавно створена правова база в 

Чеській Республіці, Угорщині та Словенії є менш вичерпною. В Угорщині, 

наприклад, принципи оборотності і добровільний характер телероботи 

відображені не повною мірою. У Чехії та Словенії, хоча рівне ставлення 

гарантовано всім телепрацівникам, відповідні особливості, а також можливі 

ризики такого роду роботи мало регламентовані [404]. 

Таким чином, в ЄС при реалізації положень рамкової угоди про 

телероботу використовуються різноманітні моделі регулювання цієї форми 

атипової зайнятості. Загальною тенденцією такого процесу є активна участь 



284 

представників соціального партнерства у виробленні нормативно-правових 

положень стосовно телероботи. 

У США діє, по суті, дуалістична модель правового регулювання 

телероботи. Так, на Федеральному рівні 9 грудня 2010 року Конгресом США 

був прийнятий Закон «Про поширення телероботи» (The Telework 

Enhancement Act of 2010), відповідно до положень якого термін «телеробота» 

розуміється як угода про роботу, відповідно до якої працівник виконує свої 

обов’язки й несе відповідну за них відповідальність, а також виконує іншу 

дозволену роботу, перебуваючи на затвердженому робочому місці, 

відмінному від первинно встановленого [435]. Варто підкреслити, що сфера 

дії цього Закону поширюється лише на федеральних службовців державного 

апарату США. На думку Білла Леонарда, новий Закон «Про поширення 

телероботи» забезпечить федеральному уряду необхідну гнучкість у 

вирішенні пов’язаних з погодою та інших надзвичайних ситуацій, здатних 

загнати у глухий кут дорожній рух. Так, нова політика телероботи зменшить 

дорожнє навантаження на Вашингтон, округ Колумбія і дозволить заощадити 

федеральним службовцем час та витрати на переїзди [397]. Закон «Про 

поширення телероботи» передбачає створення спеціальних органів, 

відповідальних за управління телероботою федеральних службовців та їх 

професійне навчання [394]. У свою чергу, правове регулювання телероботи у 

приватному секторі США здійснюється за допомогою актів соціального 

партнерства. Наприклад, у штаті Делавер на галузевому рівні соціальними 

партнерами в хімічній промисловості дано рекомендації з регулювання 

телероботи на рівні компаній. У штаті Вісконсін муніципальні лікарні, 

клініки та Американська федерація державних, окружних і муніципальних 

службовців досягли угоди в 1984 році, яка дозволяє невеликій кількості 

співробітників здійснювати обробку текстів для роботи в своїх будинках 

[437, c. 549]. 

У країнах Латинської Америки телеробота врегульована на рівні 

законодавчих актів у Перу та Чилі. В обох випадках були внесені доповнення 
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та зміни у кодифіковані акти про працю. Відповідно до Трудового кодексу 

Чилі телеробота характеризується як послуги, надавані поза виробничими 

приміщеннями підприємства за рахунок використання комп’ютерних або 

телекомунікаційних засобів. Цікаво, що відповідно до ТК Чилі на 

телепрацівників не поширюються положення про тривалість робочого часу. 

Загальний закон Перу про працю містить визначення телероботи та показники, 

за допомогою яких можна виявити подібний тип праці. У Перу трудовий 

договір про телероботу регулює виконання робіт без фізичної присутності 

працівника на підприємстві, з яким він може підтримувати зв’язок за 

допомогою комп’ютера, телекомунікаційних та аналогічних засобів, що 

дозволяють здійснювати контроль і нагляд [361].  

Водночас, як зазначає Вітторіо ді Мартіно, в Аргентині, незважаючи на 

зростаючу кількість телепрацівників, немає законодавства про телероботу. З 

2001 року ініціатива про необхідність прийняття закону для регулювання 

телероботи була зроблена в пропозиції Аргентинської Комісії з телероботи 

(Comision де Teletrabajo). За цією пропозицією до прийняття нормативно-

правового акта передбачається укладення колективних договорів, які б 

містили конкретні положення, що стосуються свободи профспілок, оплати 

праці, робочого часу, навчання, здоров’я та безпеки і соціального захисту в 

цій сфері [361]. В Бразилії також відсутнє законодавство про телероботу, 

однак ст. 218 Конституції Бразилії передбачає створення стимулів  

для підприємств, які активно сприяють науковим і технологічним інноваціям 

[438, c. 23].  

В інших латиноамериканських країнах правова регламентація 

телероботи чи взагалі відсутня чи здійснюється за допомогою норм трудового 

законодавства про надомну працю. Означену ситуацію покликаний вирішити 

міжнародний семінар «Телеробота для стійкого розвитку», що проходив  

25–27 серпня 2010 року у місті Буенос-Айрес, участь у якому взяли  

14 південноамериканських держав. На підставі роботи семінару була 

прийнята Декларація Буенос-Айреса про телероботу, положеннями якої 
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підкреслюється необхідність створення загальної правової основи для всіх 

груп телепрацівників, з особливим наголосом для кожної групи шляхом 

регулювання законами, указами або іншими законодавчими актами, що 

дозволить захистити телепрацівників-інвалідів та інші вразливі групи [403]. 

Стосовно правового регулювання телероботи у законодавстві країн 

СНД, то лише у Трудових кодексах Казахстану та Російської Федерації 

присутні юридичні новації щодо такого широкого тлумачення телероботи як 

дистанційна робота. Так, у ТК Республіки Казахстан, прийнятому 15 травня 

2007 року, у ст. 221-1 дається таке визначення: дистанційна робота є 

особливою формою здійснення трудового процесу поза місцем розташування 

роботодавця із застосуванням у процесі роботи інформаційних і комунікаційних 

технологій [360].  

У свою чергу, 8 квітня 2013 року набув чинності Федеральний закон 

Російської Федерації від 5 квітня 2013 року № 60-ФЗ «Про внесення змін в 

окремі законодавчі акти Російської Федерації», яким вносяться зміни в ТК 

РФ і Федеральний закон «Про електронно-цифровий підпис» у частині 

врегулювання праці дистанційних працівників. Цим Законом у ТК РФ була 

введена нова глава – 49-1, у якій згруповані всі статті, що регулюють особливості 

роботи таких працівників. Згідно зі ст. 312-1 ТК РФ дистанційною роботою є 

виконання визначеної трудовим договором трудової функції поза місцем 

знаходження роботодавця, його філії, представництва, іншого відокремленого 

структурного підрозділу (включаючи розташовані в іншій місцевості), поза 

стаціонарним робочим місцем, територією або об’єктом, які прямо або 

побічно перебувають під контролем роботодавця, за умови використання для 

виконання цієї трудової функції та для здійснення взаємодії між роботодавцем і 

працівником з питань, пов’язаних з її виконанням, інформаційно-

телекомунікаційних мереж загального користування, у тому числі мережі 

Інтернет [191]. Інші статті глави 49-1 ТК РФ присвячені особливостям укладення 

трудового договору про дистанційну роботу, виконання такої роботи і 

припинення договору. 
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В інших країнах СНД категорія телероботи практично не відома 

законодавцю, а її юридичне забезпечення або зовсім відсутнє (Таджикистан, 

Узбекистан), або обмежується нормами Трудових кодексів, що стосуються 

надомної праці (ст. 98 ТК Вірменії, глава 25 ТК Республіки Білорусь, глава 23 

ТК Казахстану, глава 32 ТК Киргизької Республіки, глава 11 ТК Республіки 

Молдова, глава 10 ТК Туркменістану).  

Отже, враховуючи різноманітні підходи до правового регулювання 

телероботи у зарубіжних країнах, спробуємо запропонувати їх чотири 

основні моделі: 1) врегулювання відносин із застосування телероботи за 

допомогою колективних договорів та угод; 2) внесення змін та доповнень у 

діюче законодавство щодо телероботи; 3) вироблення не обов’язкових кодексів, 

рекомендацій, що містять керівні принципи застосування телероботи;  

4) поширення на телепрацівників загальних норм, які стосуються надомної 

праці. На наш погляд, українському законодавцю варто звернути увагу на усі 

виділені моделі та виробити власний підхід до правового регулювання 

телероботи. Єдине, що очевидно та необхідно – це включення до проекту 

Трудового кодексу України глави про телероботу, де було б визначено 

специфіку юридичної регламентації праці цієї категорії працівників, а також 

початок обговорення проблеми телероботи на генеральному та галузевому 

рівнях соціального партнерства. 

 

4.4. Позикова праця як форма атипової зайнятості 

 

Традиційно трудова діяльність працівників характеризується станом 

підпорядкованості у процесі трудової діяльності. У трудових правовідно-

синах підпорядкованості однієї сторони трудових правовідносин відповідає 

дисциплінарна влада іншої сторони, що, на думку деяких учених, складається 

із трьох компонентів: влади нормативної (видавати локальні норми права), 

влади розпорядницької (організовувати виробництво) і влади дисциплінарної 

(накладати стягнення) [57, c. 85].  
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У свою чергу, Міжнародна організація праці у доповіді, присвяченій 

трудовим правовідносинам, описує у цілій главі так звані тристоронні 

трудові правовідносини, які виникають у тому випадку, коли праця або 

послуги працівника надаються третій стороні (користувачеві) [421, c. 37]. У 

доповіді конкретно зазначена позиція на користь розгляду такого роду 

правовідносин як трудові. Прийнята Генеральною конференцією МОП у  

2003 році резолюція, присвячена трудовим відносинам, відзначає потребу 

чіткого визначення обов’язків сторін при тристоронніх трудових 

правовідносинах для найбільшого захисту прав та інтересів працівників [427]. 

Розглянута у доповіді та прийнята у резолюції МОП форма зайнятості 

у науковій літературі отримала назву «позикова праця». 

Варто відзначити, що сама ідея вживання правових схем позикової 

праці на ринку праці не є новою. 

Так, після Лютневої революції 1848 р. у Франції декретом уряду було 

закріплено, що «експлуатація праці робітників через посередників 

знищується». Мотивація прийняття декрету була наступна: при такому 

посередництві не тільки привласнювалася значна частина заробітної плати 

працівників, але й існували сприятливі умови для експлуатації працівників. У 

державах, де така заборона була відсутня, проблеми роздвоєння роботодавця  

вирішували суду, з правової точки зору ґрунтуючись на загальних 

положеннях цивільного права про фіктивні угоди або дії, що порушують 

встановлені норми. Суди визнавали посередництво нікчемним і давали 

працівникам право висувати претензії до тих роботодавців, які 

використовували їхню працю [151, c. 86]. Як відзначав Л.С. Таль, у 1900 році 

бельгійське законодавство вперше визначило, що які б не були внутрішні 

відносини між посередником і підприємцем, саме останній вважався 

відповідальним перед працівником [349, c. 108]. З 20-х рр. ХХ ст. можна 

простежити появу агентств позикової праці у США. Так, чікагські агентства 

позикової праці надавали офісних працівників фірмам для задоволення 

потреб економіки послуг. Ці фірми-піонери збільшували попит на позикових 
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працівників, постачаючи їх для виконання завдань з використанням 

електронних калькуляторів, які на ті часи коштували досить дорого [415, c. 

12]. Після завершення Другої світової війни відбулось значне зростання 

кількості агентств позикової праці через соціальні, економічні та демографічні 

зміни фактори. Важливим фактором також стала міжнародна конкуренцію, 

розмір соціальних виплат, що ставав все більшим, зменшення впливу 

профспілок та зміни у структурі ринку праці. Одними з найбільш відомих 

агентств позикової праці у Західній Європі та США стали компанії Manpower 

і Kelly Servіces [406, c. 37].  

Першочергово позикова праця виникла у секторах економіки зі 

змінним рівнем виробництва товарів або послуг, який був обумовлений 

переважно сезонними ефектами (ресторани, послуги з ремонту, роздрібна 

торгівля, готелі, транспортні організації). 

У Нідерландах, Швейцарії, Великобританії, Бельгії, Франції та ФРН у 

50-х рр. ХХ ст.  позикова праця міцно закріпилася. У даних державах  

основними формами існування позикових агентств стали рекрутингові 

агентства, тобто агентства, які займаються підбором персоналу для 

роботодавців, та безпосередньо агентства позикової праці, які самі надають 

своїх працівників третім особам для тимчасової роботи. Рекрутингові 

агентства через те, що їх клієнти тільки підшукують підходящу роботу, а 

безпосередньо трудові відносини виникають між працівником і 

роботодавцем, не вступали  ними у трудові відносини. Найчастіше 

рекрутингові агентства виконували функції як з підбору персоналу, так і з 

надання позикової праці [415, c. 13]. 

У свою чергу, у тій частині України, яка знаходилась у складі Російської 

імперії, вже на початку XІХ століття легально існувало посередництво при 

наймі. Посередниками були як фізичні особи, так і спеціальні бюро з найму. 

До того ж, пошук роботи здійснювали органи земського та міського 

управління і благодійні організації. Поширення одержали біржі праці, а у 

1915 році було створено «Всеросійське бюро праці» [151, c. 85]. У роботі 
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даного бюро при працевлаштуванні використовувалося виключно 

посередництво. Так, дві особи користувалися послугами третьої особи для 

укладання договору. Однак в певних випадках при публічному посередництві 

були наявні елементи тристоронніх правовідносин позикової праці. 

У Статуті про промислову працю 1913 року (ст. 534) та  у Кодексі 

законів про працю УСРР 1922 року можна також побачити елементи 

позикової праці. Згідно ст. 32 КЗпП 1922 року при використанні позикової 

праці «відповідальність покладається на підприємство, установу або особу, 

для якої робота виробляється». Надалі у наслідок відмови від елементів 

ринкової економіки у СРСР в період Нової економічної політики наприкінці 

20-х років ХХ ст. позикова праця перестала використовуватись та практично 

зникла із законодавства. 

Відзначимо, що з 1947 року у Радянському Союзі існувало Головне 

виробничо-комерційне управління з обслуговування дипломатичного корпусу 

при Міністерстві закордонних справ СРСР, яке серед іншого надавало 

працівників для обслуговування дипломатичних місій, розташованих у Москві. 

У даній схемі можна побачити схожість із позиковою працею. Також тотожні 

з позиковою працею можна знайти в організованому наборі працівників, 

адже за своїм сенсом це був рекрутинг працівників для подальшого 

укладення трудових договорів з роботодавцями [6, c. 12]. 

З початком розпаду СРСР та збільшення ринкових елементів в 

економіці на початку 90-х рр. ХХ ст. позикова праця отримала нової 

актуальності у правовому явищі орендних колективів працівників. Згідно 

Основ законодавства Союзу РСР і Союзних республік про оренду 1989 року 

передбачався внутрішньогосподарський орендний підряд (ст.ст. 29–33). 

Згідно договору орендного підряду орендний колектив брав на себе обов’язок 

зробити та передати підприємству або за його вказівкою реалізувати іншим 

підприємствам або громадянам передбачену у договорі продукцію (роботи, 

послуги). Мотивація запровадження цієї конструкції до трудового права 

наступне - впровадження «госпрозрахункового методу» у регулювання 
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трудових відносин. Однак практика орендного подальшого розвитку не 

отримала [372, c. 115]. 

На сьогоднішній день під позиковою працею у Західній Європі 

розуміється робота, виконувана працівником, найнятим спеціалізованою 

організацією (агентством позикової праці), яка надає працівника у 

розпорядження третій стороні, названій організацією-користувачем, для 

виконання тимчасової праці на користь і під керівництвом останньої  

[398, c. 16]. Показовою залишається конструкція позикової праці: трудові 

правовідносини існують між позиковим працівником та агентством 

позикової праці, натомість працівник виконує роботу на користь і 

дотримуючись дисциплінарного порядку організації-користувача. 

Стає очевидно, що форма зайнятості, яка виникає на підставі такої 

тристоронньої угоди («позикова праця»), є формою несамостійної (залежної) 

праці, оскільки працівник підпорядковується нормативній, розпорядницькій 

та дисциплінарній владі іншого суб’єкта. Так, позиковий працівник повинен 

підпорядковуватися правилам внутрішнього трудового розпорядку, його 

конкретні трудові обов’язки не визначаються ним самостійно, працівник 

може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності. При цьому 

трудові правовідносини при позиковій праці мають ряд специфічних рис, які 

не дозволяють їх віднести до класичних трудових правовідносин без істотних 

застережень. 

По-перше, особливістю позикової праці є те, що свою трудову функцію 

працівник безпосередньо здійснює у користувача, де він виконує вказівки 

цієї організації для якісного та своєчасного виконання робіт. Це свідчить про 

ослаблений трудовий зв’язок між позиковим працівником і роботодавцем. 

Безпосередньо для агентства працівник не виконує ніяких робіт, що саме по 

собі не перешкоджає розгляду праці позикових працівників у рамках трудового 

законодавства, а лише підтверджує необхідність створення спеціальних 

норм, які б відбивали специфіку позикової праці. 
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По-друге, позикова праця ускладнена наявністю третього суб’єкта – 

організації-користувача, який вступає у фактичні відносини з позиковим 

працівником без укладення з ним трудового або якого-небудь іншого 

договору. При цьому організація-користувач має частину повноважень 

роботодавця, зокрема, нормативну й розпорядницьку владу стосовно 

працівника. Працівник працює поза місцем знаходження роботодавця та 

зобов’язаний підпорядковуватися внутрішньому трудовому розпорядку, 

установленому в організації-користувачі, а також вказівкам останньої з 

регламентації процесу виробництва і розподілу трудових функцій. 

Агентство наймає у свій штат працівників винятково з метою їх 

подальшого надання третім особам. Як роботодавець агентство укладає, 

змінює та розриває трудовий договір із працівником, оплачує роботу 

працівника й може (за поданням організації-користувача) накладати 

дисциплінарні стягнення або заохочувати працівників за сумлінну працю. 

Крім цього, саме агентство направляє працівників у ту або іншу організацію-

користувача для виконання певної трудової функції, у той час як організація-

користувач конкретизує трудову функцію і безпосередньо керує та організує 

трудовий процес. Організація-користувач забезпечує працівника необхідним 

устаткуванням, інструментами, а також стежить за дотриманням установ-

лених стандартів охорони праці. 

Функції роботодавця роздвоюються та виконуються не цілком 

агентством, але й організацією-користувачем, якій делегується частина 

повноважень роботодавця, передана за допомогою цивільно-правового 

договору. Тобто позикова праця являє собою змішаний інститут, у якому 

присутні цивільно-правові відносини між агентством та організацією-

користувачем, відмінні за формою, але тісно пов’язані з іншими за своїм 

призначенням. 

Таким чином, основною ознакою позикової праці як форми атипової 

зайнятості є тристоронній правовий зв'язок, який виникає між приватним 
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агентством зайнятості, працівником та організацією-користувачем, при 

«роздвоєнні» функцій роботодавця. При цьому трудові правовідносини при 

позиковій праці існують між позиковим працівником та приватним 

агентством зайнятості, тоді як між організацією-користувачем та приватним 

агентством зайнятості наявні цивільно-правових правовідносини. Крім того, 

при позиковій праці місце роботи не збігається з місцезнаходженням 

роботодавця та існує ослаблений трудовий зв’язок між працівником і 

роботодавцем. 

Отже, позикова праця – це праця, здійснювана працівником за 

розпорядженням роботодавця в інтересах, під управлінням та контролем 

фізичної особи або юридичної особи, що не є роботодавцем цього працівника. 

Означене поняття з урахуванням необхідності дифенційованого підходу до 

правового регулювання позикових працівників потрібно закріпити у проекті 

Трудового кодексу України у главі, присвяченій специфіці правового 

регулювання праці окремих категорій працівників. Відповідно означена  

стаття має містити відсильну гіпотезу на Закон України «Про зайнятість 

населення». 

Для з’ясування специфічних рис, властивих позиковій праці, необхідно 

розмежувати позикову працю та подібні правовідносини. 

Так, проблема розмежування позикової праці та підряду настільки ж 

актуальна, як і розмежування трудового договору взагалі з договором підряду. 

У ст. 837 Цивільного кодексу України підряд визначається як договір, за яким 

одна сторона (підрядник) зобов’язується на свій ризик виконати певну роботу 

за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов’язується прийняти 

та оплатити виконану роботу. Відповідно за договором підряду інтерес 

замовника обумовлюється результатом роботи підрядника. У свою чергу, за 

трудовим договором, включаючи відносини позикової праці, інтерес 

підприємця реалізується у виконанні працівником трудової функції, яка 

характеризується спеціальністю, кваліфікацією та посадою. Основний акцент у 
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трудових відносинах робиться на регулювання процесу праці, а у підрядних 

відносинах він зміщений на регламентацію досягнення та передачі 

результату робіт замовнику. 

Важливим критерієм є ознака підпорядкування працівника правилам 

внутрішнього трудового розпорядку або іншого впорядкування його діяльності 

з боку роботодавця. Основною лінією розмежування тут є право давати 

вказівки працівникам, направляти та контролювати їх роботу. Підрядник є, як 

правило, самостійно діючим суб’єктом, а також виконує роботу із власних 

матеріалів, самотужки та засобами, тобто своїм устаткуванням. Крім того, 

підрядник діє на свій ризик, що заклечається у ризику не одержати 

винагороду за виконану роботу при випадковій загибелі або ушкодженні її 

результату. За трудовим договором працівнику виплачується заробітна плата, 

навіть якщо виконана ним робота за відсутності вини працівника не привела 

ні до якого позитивного результату. Відповідно оплаті підлягає процес 

виконання роботи. Нарешті, все зроблене працівником за договором підряду 

до моменту передачі замовникові належить на праві власності підрядникові, 

що також відрізняє підряд від позикової праці. 

Що стосується розмежування позикової праці та оплатного надання 

послуг, то цивілісти визначають зобов’язання із надання послуг як такі 

цивільні правовідносини, внаслідок яких виконавець зобов’язаний зробити ті 

або інші дії, результат яких не має упредметненого вираження та не може 

бути гарантований, а замовник зобов’язується оплатити їх. Крім цього, як і у 

випадку порівняння з договором підряду, позиковий працівник зобов’язаний 

підпорядковуватися правилам внутрішнього розпорядку або іншого 

впорядкування його діяльності з боку роботодавця, що відсутнє при 

оплатному наданні послуг. При цьому договір, який укладається між 

агентством позикової праці та користувачем, є договором, найбільш 

подібним із цивільно-правовим договором оплатного надання послуг. Однак 

цей договір має свою специфіку, оскільки містить ряд трудоправових 
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положень, зокрема, із передачі організації-користувачеві повноважень з 

організації праці працівника, обов’язку забезпечувати безпечні умови праці. 

Необхідно розмежовувати позикову працю і від деяких інших кадрових 

технологій. 

Наприклад, рекрутинг являє собою діяльність агентств зайнятості, 

спрямовану на зведення осіб, які шукають роботу, з роботодавцями з метою 

встановлення трудових відносин на підставі трудового договору між особою, 

яка шукає роботу, та роботодавцем. На відміну від рекрутингу, при позиковій 

праці працівник надається у розпорядження організації-користувача, але 

залишається найманим працівником агентства. При цьому трудові 

правовідносини тривають з агентством, чого не відбувається у випадку з 

рекрутингом. 

Варто відрізняти від позикової праці й так званий аутсорсинг, при 

якому підприємство передає зовнішній компанії виконання функцій, які не є 

для цієї організації профільними [199, c. 117]. Головна відмінність 

аутсорсингу від позикової праці полягає у тому, що трудові ресурси не 

беруться в оренду, а працівники виконують завдання замовника, як правило, 

поза місцем його знаходження. Аутсорсинг це скоріше економічна категорія, 

яка охоплює передачу стороннім організаціям непрофільних бізнесів-

процесів. У випадку аутсорсингу між замовником і виконавцем виникають 

цивільно-правові (підрядні) відносини з приводу результатів виконаних 

робіт, а не трудові, як при позиковій праці. 

Потрібно відрізняти позикову працю й від так званого аутстаффінгу. 

При цій кадровій технології відбувається виведення за штат працівників 

організації при фактичному продовженні трудових відносин з колишнім 

наймачем. У таких ситуаціях позиковий працівник працює тривалий час в 

одній організації й виконує практично ті ж трудові функції, що й інші 

працівники, зайняті у цій організації. Єдиною відмінністю трудових відносин 

цього працівника є те, що він одержує заробітну плату не від організації, де 

він працює, а від агентства. 
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У випадку з аутстаффінгом агентство не бере участі у виборі працівників, 

установленні заробітної плати або звільненні, так само як і в призначенні 

завдань для працівника або нагляді за ним, оскільки все це виконується 

організацією-користувачем. У дійсності аутстаффінг головним чином 

застосовується для відхилення від виконання колективних договорів, які 

поширюються на юридичну особу, на користь якої трудиться працівник. 

Таким чином, відбувається лише формальна заміна статусу працівників, які 

продовжують виконувати колишню трудову функцію на колишньому 

робочому місці, але при цьому формально є працівниками агентства. Позикова 

ж праця має місце в тих випадках, коли працівник періодично використовується 

на тимчасових завданнях у різних організаціях-користувачах. Саме у таких 

випадках працівник вважається позиковим у переважній більшості країн 

 [409, c. 27]. Варто погодитися з думкою О.А. Єршової, що при 

довгостроковому аутстаффінгу договір про позикову працю потрібно 

розглядати як мниму угоду, укладену без наміру створити відповідні їй 

правові наслідки та надалі необхідно визнавати дійсним трудовий договір з 

організацією-користувачем [79, c. 28]. 

Також позикова праця має відмінності з деякими інститутами 

трудового права. 

Так, при роботі за сумісництвом працівник виконує іншу регулярно 

оплачувану роботу на умовах трудового договору у вільний від основної 

роботи час. У випадку з позиковою працею працівник виконує свою трудову 

функцію винятково в організаціях-користувачах і ніколи у роботодавця-

агентства. Крім того, при позиковій праці укладається тільки один трудовий 

договір з агентством позикової праці. 

При направленні у відрядження в іншу організацію працівник 

зобов’язаний підпорядковуватися внутрішньому розпорядку іншої організації, 

але аналогію з позиковою працею провести досить складно хоча б тому, що в 

основний час «звичайний» працівник повинен виконувати свою трудову 
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функцію у свого роботодавця, а відрядження є епізодичним явищем, коли 

працівнику повинні виплачуватися відрядні. Хоча, варто визнати, що певна 

подібність між відрядженнями й позиковою працею є, що обумовлено 

виконанням роботи не за місцем перебування роботодавця. 

Ще більш схожою з позиковою працею є праця вахтовим методом, яка 

являє собою особливу форму здійснення трудового процесу поза місцем 

постійного проживання працівників. Однак вахтовий метод можливий тільки 

у тих випадках, коли працівнику не може бути забезпечене щоденне 

повернення до місця постійного проживання. Вахтовий метод використовується 

у тих випадках, коли місце роботи перебуває на значному віддаленні від 

роботодавця, що не завжди має місце при позиковій праці. 

КЗпП України у ст. 32 допускає переведення працівника на іншу 

постійну роботу та переміщення працівника, але тільки у межах організації-

роботодавця. У випадку з позиковою працею агентство-роботодавець 

систематично направляє працівника в інші організації, які й використовують 

працю працівника. Постійне переведення не може застосовуватися до 

позикової праці також тому, що основне призначення його у постійній зміні 

організацій-користувачів при збереженні стабільних правовідносин з 

агентством. Тимчасове переведення на іншу роботу у випадку виробничої 

необхідності відповідно до ст. 33 КЗпП України також допускається лише у 

межах організації-роботодавця, і до того ж має бути обумовлене 

надзвичайними обставинами. 

Таким чином, позикова праця являє собою самостійне явище у сфері 

застосування найманої праці, у деяких випадках перетинаючись із деякими 

кадровими, цивільно-правовими конструкціями та інститутами трудового 

права, але володіє притаманними лише цьому виду атипової зайнятості 

сутнісними властивостями, пов’язаними з участю у реалізації трудових 

правовідносин агентства позикової праці та організації-користувача. 
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Необхідно констатувати, що позикова праця, як в принципі і будь-яка 

форма атипової зайнятості, має неоднозначну оцінку серед науковців, 

роботодавців та профспілок. 

Науковці, які є прихильниками впровадження позикової праці, 

підкреслюють гнучкість, що дає позикова праця, оскільки вона дозволяє 

організаціям-користувачам швидко відреагувати на потреби на ринку праці. 

Висловлюється думка, що працівникам вигідна позикова праця, тому що вона 

надає короткострокову зайнятість тим, хто через ті або інші причини не 

зацікавлений у повній зайнятості. М.С. Власенко зазначає, що частина 

позикових працівників (студенти, пенсіонери, інваліди, батьки малолітніх 

дітей, працівники із сімейними обов’язками) зацікавлені саме у тимчасовій 

роботі із гнучким графіком. Зазначені особи, працюючи як позикові 

працівники, можуть, зокрема, не тільки збільшити свої доходи, але отримати 

та удосконалити професійні навички, підтримати їх на належному рівні без 

ризику втратити кваліфікацію [49, c. 11]. Як зазначається у науковій 

літературі, позикова праця є зручною і для організацій-користувачів, 

оскільки останні можуть у найкоротші строки позбутися такого працівника, 

розірвавши договір з агентством позикової праці [431, c. 85]. 

За допомогою позикової праці організації будь-якої галузі та будь-яких 

розмірів можуть задовольняти свої потреби у виконанні короткострокових 

завдань [424, c. 23]. З одного боку, використання такої праці допомагає 

справлятись з піками виробництва, коли для цього недостатньо постійних 

працівників, з іншого – з’являється можливість зменшити постійний штат 

працівників за допомогою позикової праці. Спрощена процедура звільнення 

дозволяє користувачеві позбуватися від позикових працівників по мірі 

виконання завдання. Організація-користувач може сконцентруватися на своїй 

профільній діяльності, скорочуючи витрати на супутні види робіт [428, c. 27]. 

Агентства позикової праці швидко та точно знаходять організаціям-

користувачам кваліфікованих і мотивованих працівників. Ці працівники  

виконують поставлені перед ними завдання в організації-користувачі. За 
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допомогою позикової вирішується ще одна практична проблема: у строк 

виконуються термінові або цільові завдання, зменшується кількість 

понаднормових робіт у постійних працівників. 

Організації-користувачі, як правило, застосовують працю позикових 

працівників для заміни відсутніх працівників на час хвороби, відпусток тощо, 

при збільшеному навантаженні, під час сезонних або інших піків робіт, для 

виконання специфічних робіт і проектів, а в деяких країнах для позбавлення 

обов’язку сплати ряду соціальних платежів [425, c. 910]. Нарешті, багато 

підприємців використовують позикову працю для пошуку нового постійного 

персоналу. Організації-користувачі можуть познайомитися на ділі з 

потенційним працівником, його здатністю виконувати доручені функції та 

працювати в команді. Означене виключає необхідність оплати вартості 

агентств з пошуку і підбору персоналу [430, c. 10]. 

Традиційно позитивно ставляться до позикової праці роботодавці та їх 

об’єднання звісно тому, що вони є основними користувачами послуг агентств 

позикової праці. Міжнародна конфедерація агентств позикової праці (CІETT), 

штаб-квартира якої знаходиться у Брюсселі є найбільшим об’єднанням 

агентств позикової праці. Дана конфедерація об’єднує національні федерації, у 

які входять відповідні агентства з 30 країн світу та шість найбільших 

компаній світу. Головна мета конфедерації полягає у забезпеченні більш 

значного позитивного внеску, який агентства можуть зробити у розвиток 

ринку праці, створення нових робочих місць, а також інтеграції безробітних 

на ринок праці. 

Отже, позикова праця, безумовно, дозволяє підприємствам стати більш 

мобільними, адаптивними до швидко мінливого зовнішнього середовища, 

підвищити свою конкурентоспроможність. Позикова праця дозволяє «скинути 

зайві соціальні зобов’язання та витрати» стосовно працівників. При 

використанні позикових працівників немає необхідності самостійно підбирати 

працівників, мотивувати співробітників, ураховувати їх життєві обставини, 
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вникати у їх проблеми, вислуховувати їх претензії, вирішувати конфлікти. 

Все це стає турботою їх формального наймача – агентства позикової праці. 

З іншого боку, у науковій літературі досить широко наявні позиції, у 

яких простежується різко негативне сприйняття явища позикової праці. 

П.В. Бізюков вважає, що позикова праця добре підходить як інструмент 

економії та управління, але не як інструмент, який опосередковує трудові 

відносини з реальною людиною. З появою позикової праці посилюється 

дегуманізація відносин, формується безсуб’єктність управління людьми, 

формується нездорова конкуренція. А в цілому відбувається зниження якості 

робочих місць і трудових відносин [26]. 

А.Ф. Нуртдінова дає негативну економічну, моральну і юридичну 

оцінку позикової праці. Дослідниця вказує, що з позицій моралі здача в 

оренду працівника, зведення його до стану речі, майна абсолютно аморально 

[190, c. 25].  

Я.В. Кривий, у свою чергу, зауважує, що набагато моральніше дозволити 

людині добровільно реалізовувати свою здатність до праці та заробляти, 

будучи захищеним нормами трудового права, ніж залишати її безробітною, 

забороняючи позикову працю, або залишати позикових працівників у 

«сірому» сегменті ринку праці та закривати очі на негативні аспекти цієї 

форми зайнятості [130, c. 32].  

Також не можна погодитися, наприклад, з тим, що позикова праця 

ніякою мірою не сприяє вирішенню проблеми безробіття. Досвід зарубіжних 

країн свідчить, що агентства позикової праці стають безпосередніми 

учасниками ринку праці та дозволяють ефективно вирішувати завдання 

працевлаштування і перерозподілу економічно активних осіб поряд з 

державними службами зайнятості. Приватні агентства зайнятості ефективно 

співробітничають з роботодавцями у сфері консультування безробітних 

громадян, збору і надання інформації про роботу і вакансії і тому виграють у 

конкурентній боротьбі з державними службами зайнятості. Однак очевидно й 

інше: позикова праця, як і вимушена неповна зайнятість, може лише 
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тимчасово мінімізувати рівень безробіття, не вирішуючи глибинних проблем 

цього явища. 

Дж. Шмідт виділяє дві основні риси позикової праці, які можуть 

приводити до неадекватних умов праці. По-перше, це часті зміни робочого 

місця в організаціях-користувачах, а по-друге, роздвоєння функції наймача. 

Останнє означає, що всі питання, які вимагають участі у тій або іншій формі 

соціальних партнерів, швидше за все, будуть викликати певні складнощі. 

Складно організувати інституціональні форми взаємодії сторін колективних 

трудових відносин з позиковими працівниками [429, c. 89].  

Профспілки на різних історичних етапах ставилися до позикової праці 

переважно негативно. Так, у деяких країнах профспілки дотепер виступають 

проти будь-яких форм позикової праці, стверджуючи, що така форма роботи 

применшує цінність безперервності й довгостроковості трудових відносин. 

Однак профспілки іноді можуть визнавати потребу у позиковій праці, але, 

незважаючи на це, виступати за заборону діяльності агентств позикової праці. 

Аргументи, які ними висуваються, включають передбачуване зменшення 

постійних працівників, потенційне використання позикових працівників як 

штрейкбрехерів і слабких соціально-економічних гарантій, які надаються 

позиковим працівникам порівняно з постійними. Визнають нездатність 

державних служб зайнятості повною мірою задовольняти потреби у позикових 

працівниках профспілки. Однак профспілки вважають, що це може 

дозволити агентствам позикової праці виконувати функції з надання 

позикових працівників тільки в тих сферах, де державна служба зайнятості 

не здатна повністю забезпечити такі потреби, наприклад, на ринку послуг. 

При цьому вони готові миритися з агентствами позикової праці тільки доти, 

поки державні органи не отримають необхідних навичок та не наймуть 

відповідного персоналу для того, щоб задовольняти потреби у позиковій 

праці [433, c. 17]. У цілому, профспілки у більшості країн Європи визнають 

потребу у позиковій праці та у принципі не заперечують проти діяльності 

агентств позикової праці. Однак у той же час вони, як правило, виступають за 
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більше регулювання діяльності таких фірм за допомогою законодавства або 

колективних трудових договорів [433, c. 17]. У Німеччині Об’єднання 

оплачуваних працівників, найбільша профспілка, яка є стороною колективного 

договору з Конфедерацією агентств позикової праці, справедливо вважає, що 

повна заборона позикової праці приведе до збільшення сегменту «чорного» 

ринку праці. Профспілка також звертає увагу на те, що у багатьох випадках 

кваліфіковані працівники доступні тільки у професійних постачальників і 

значно важливіше забезпечити позикових працівників відповідними 

соціальними гарантіями, включаючи право  на гідну оплату праці, ніж 

витісняти їх за межі легального ринку праці [439, c. 389].  

Таким чином, перераховані негативні аспекти позикової праці свідчать 

про необхідність добре розробленої системи правового регулювання, що 

дозволила б мінімізувати недоліки та збільшити позитивний ефект від 

позикової праці для працівників, організацій-користувачів і приватних 

агентств зайнятості. Належним чином урегульована позикова праця буде 

сприяти досягненню рівноваги між основними інтересами роботодавців і 

працівників в умовах ринкової економіки, а саме – потребою у гнучкості для 

роботодавців і соціальних гарантіях для працівників. 

 

ВИСНОВКИ ДО ЧЕТВЕРТОГО РОЗДІЛУ 

 

1. Висвітлено, що у сучасній науковій літературі гнучкість на ринку 

праці розуміється здебільшого як можливість ринку праці пристосуватись до 

мінливих умов за рахунок переходу працівників від однієї форми зайнятості 

до іншої, широкого спектра умов найму, організації заробітної плати, 

додаткових виплат, робочого часу, форм і методів праці. З огляду на це 

гнучкість ринку праці передбачає: велику територіальну та професійну 

мобільність трудящих; гнучкість витрат на робочу силу (в тому числі 

гнучкість рівня та структури заробітної плати) у відповідь на зміни в 

економічній ситуації; гнучкість внутрішньогалузевої та міжгалузевої 

диференціації заробітної плати; гнучкість в управлінні людським капіталом 
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на рівні підприємства; гнучкість використання трудящих у різних формах 

найму; гнучкість режимів роботи та розподілу робочого часу. 

2. У зв’язку з поширенням концепції гнучкості у ХХІ ст. на противагу 

стандартній трудовій зайнятості набула поширення нестандартна (нетипова, 

атипова) зайнятість, під якою розуміються будь-які форми залучення до праці 

з відхиленнями від традиційного трудового договору у різних комбінаціях. 

Зазначено, що форми нестандартної зайнятості досить різноманітні та містять 

як цілком законні, визнані законодавством, так і такі, що виходять за його 

рамки та, по суті, є зловживанням правом. До них належать види робіт, що 

відхиляються від стандартних за однією або декількома ознаками: за строком 

трудового договору (строкові трудові договори); за тривалістю робочого часу 

(неповний робочий час); за місцем виконання роботи (від традиційного 

надомництва до сучасної телероботи); поденна робота, робота за викликом 

тощо. Нестандартними також є форми, при яких замість роботи безпосередньо 

на роботодавця людина виконує свою роботу через посередників: через філії 

та організації, що входять у групи компаній («мережного роботодавця»); 

через посередників, субпідрядників. Трудові відносини, які складаються в 

означених формах, це так звані «розщеплені» трудові відносини. 

3. Враховуючи необхідність здійснення правового захисту працівників, 

зайнятих у нестандартних формах зайнятості, запропоновано звернутись до 

європейської концепції флексек’юриті, яка передбачає раціональне 

збалансування гнучких та жорстких методів правового регулювання трудових 

відносин. Відповідно у сфері зайнятості населення варто проголосити принцип 

«збалансованості традиційних та гнучких форм зайнятості». Трансформація 

гнучкості означає збереження гнучкості правового регулювання з посиленням 

захисту трудових прав шляхом модифікації концепції традиційної зайнятості 

та усунення дискримінації стосовно працівників, які здійснюють свою 

трудову діяльність у сфері атипової зайнятості, шляхом встановлення 

відповідних норм права на підставі об’єктивних факторів диференціації. 

4. Обґрунтовано, що категорії «неповна зайнятість» та «часткове 

безробіття» є протилежними, однак взаємопов’язаними поняттями. Так, 
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часткове безробіття є одним із можливих наслідків вимушеної неповної 

зайнятості. У свою чергу, якщо «неповна зайнятість» є атиповою формою 

зайнятості, то «часткове безробіття» виступає, насамперед, страховим 

випадком у сфері соціального забезпечення та слугує підставою для надання 

працівникові допомоги по частковому безробіттю. 

5. Визначено, що телеробота – це виконання роботи із використанням 

інформаційних технологій на підставі трудового договору, коли трудова 

діяльність здійснюється за межами приміщень роботодавця на постійній 

основі із можливістю самостійної організації процесу праці. Термін 

«телеробота» як форма атипової зайнятості може бути використаний у таких 

випадках: 1) електронна робота вдома – найпоширеніша форма телероботи, 

яка практикується у власному будинку працівника, з використанням нових 

інформаційних і комунікаційних технологій. Порівняно з традиційною 

надомною працею, вона спирається на зовсім інший набір навичок, форм 

організації та зв’язків з центральним роботодавцем; 2) робота через супутникові 

центри – окремі підрозділи підприємства, географічно віддалені від центральної 

організації, що залишаються на постійному електронному зв’язку; 3) робота 

у сусідніх центрах, які забезпечені електронними засобами та є спільними 

для різних користувачів і належать  різним підприємствам або індивідуальним 

підприємцям. Вони розташовані поблизу житла працівників та також можуть 

бути використані для інших цілей, таких як дистанційне навчання, телемагазин 

або дозвілля; 4) мобільна робота для працівників, чия робота пов’язана з 

поїздками, коли можуть використовуватись електронні засоби зв’язку для 

того, щоб з’єднатись з роботодавцями та мати доступ до електронної пошти, 

банків даних і т. ін. 

6. Враховуючи різноманітні підходи до правового регулювання 

телероботи у зарубіжних країнах, виділено чотири її основні моделі: 

1) врегулювання відносин із застосування телероботи за допомогою 

колективних договорів та угод; 2) внесення змін та доповнень у діюче 

законодавство щодо телероботи; 3) вироблення необов’язкових кодексів, 
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рекомендацій, що містять керівні принципи застосування телероботи; 

4) поширення на телепрацівників загальних норм, які стосуються надомної 

праці. Запропоновано включити до проекту Трудового кодексу України глави 

про телероботу, де б було визначено специфіку юридичної регламентації цієї 

форми атипової зайнятості. 

7. Зазначено, що позикова праця – це праця, здійснювана працівником 

за розпорядженням роботодавця в інтересах, під управлінням та контролем 

фізичної або юридичної особи, що не є роботодавцем цього працівника. 

Позикова праця являє собою самостійне явище у сфері зайнятості, у деяких 

випадках перетинаючись із деякими кадровими, цивільно-правовими 

конструкціями та інститутами трудового права, але володіє притаманними 

лише цьому виду атипової зайнятості сутнісними властивостями, пов’язаними з 

участю у реалізації трудових правовідносин агентства позикової праці та 

організації-користувача. Показано, що основною ознакою позикової праці як 

форми атипової зайнятості є тристоронній правовий зв'язок, який виникає 

між приватним агентством зайнятості, працівником та організацією-

користувачем, при «роздвоєнні» функцій роботодавця. При цьому трудові 

правовідносини при позиковій праці існують між позиковим працівником та 

приватним агентством зайнятості, тоді як між організацією-користувачем та 

приватним агентством зайнятості наявні цивільно-правових правовідносини. 

8. Виділено негативні аспекти позикової праці, які свідчать про 

необхідність добре розробленої системи правового регулювання, що 

дозволила б мінімізувати недоліки та збільшити позитивний ефект від 

позикової праці для працівників, організацій-користувачів і приватних 

агентств зайнятості. Наголошено, що належним чином урегульована позикова 

праця буде сприяти досягненню рівноваги між основними інтересами 

роботодавців і працівників в умовах ринкової економіки, а саме – потребою у 

гнучкості для роботодавців і соціальних гарантіях для працівників. 
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РОЗДІЛ 5 

МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ПРАВА НА ЗАЙНЯТІСТЬ  

ТА ДОСВІД ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ В ОКРЕМИХ КРАЇНАХ  

 

 

5.1. Міжнародні стандарти правової регламентації реалізації права на 

зайнятість 

 

Міжнародні стандарти правової регламентації реалізації права на 

зайнятість складаються із низки актів, які стосуються прав людини як 

загального міжнародного, так і регіонального характеру. 

На загальному рівні, насамперед, варто виділити документи ООН, які 

стосуються питань зайнятості, зокрема, Загальну декларацію прав людини 

1948 року, а також Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні 

права. 

Загальною декларацією прав людини у ст.ст. 23 і 25 проголошені 

основні особисті, політичні, громадянські, соціальні та культурні права 

людини. Серед основних прав людини як трудові, так і соціальні права – 

право на працю, на вільний вибір роботи, на справедливі та сприятливі умови 

праці і на захист від безробіття, а також право кожної людини на такий 

життєвий рівень, включаючи їжу, одяг, житло, медичний догляд і необхідне 

соціальне обслуговування, який потрібний для підтримки здоров’я та 

добробуту її самої та її родини, і право на забезпечення на випадок безробіття 

[86].  

Таким чином, у цьому документі закріплюється право на захист від 

безробіття у двох аспектах: з одного боку, його реалізація повинна сприяти 

доступу до роботи, з іншого, оскільки безробіття приводить до втрати засобів 

існування – забезпечення у випадку безробіття. Отже, право на захист від 

безробіття у першому аспекті найбільш тісно пов’язане із правом на працю, а 

у другому – із правом на соціальне забезпечення. 
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Разом із тим, проголосивши права на працю, на вільний вибір роботи, 

на справедливі та сприятливі умови праці, на захист від безробіття і 

забезпечення на випадок безробіття у числі основних прав людини, 

Декларація лише констатувала їх наявність у людини, без яких-небудь 

гарантій щодо їх дотримання та забезпечення. 

Більш широке закріплення ці права одержали у Міжнародному пакті 

про економічні, соціальні і культурні права 1966 року. У ньому не тільки 

визнаються: право на працю, яке включає право кожної людини на 

одержання можливості заробляти собі на життя працею, яку вона вільно 

вибирає або на яку вона вільно погоджується (ч. 1 ст. 6), право на справедливі і 

сприятливі умови праці (ст. 7), право на соціальне забезпечення, включаючи 

соціальне страхування (ст. 9), право кожного на достатній життєвий рівень 

для нього та його родини і на безперервне поліпшення умов життя (ст. 11) 

тощо, але й визначаються заходи, яких повинні вживати держави з метою 

здійснення цих прав (ч. 2 ст. 6) [171]. При цьому необхідно зазначити, що, на 

відміну від Загальної Декларації прав людини 1948 року, дотримання прав, 

закріплених у Пакті, обов’язкове для держав, які його ратифікували, до яких 

належить і Україна. 

Іншими найважливішими документами ООН, що закріплюють окремі 

права у сфері зайнятості та захисту від безробіття, є міжнародні конвенції 

ООН, які стосуються як загальних питань, так і регулюють питання зайнятості 

окремих категорій. Так, до першої групи можна віднести, наприклад, 

Міжнародну конвенцію ООН про ліквідацію всіх форм расової дискримінації 

(1965 р.), яка забороняє расову та етнічну дискримінацію. У рамках другої 

групи можна виділити такі акти:  

1) Міжнародна конвенція ООН «Про дискримінацію відносно жінок» 

(1979 р.), яка забороняє дискримінацію жінок, зокрема, у сфері праці та 

зайнятості; 

2) Міжнародна конвенція ООН «Про права інвалідів» (2006 р.), 

відповідно до якої держави-учасниці не тільки визнають право інвалідів на 



308 

працю нарівні з іншими, але й забезпечують, заохочують реалізацію цього 

права шляхом вживання необхідних заходів (ст. 27). Конвенції повинна 

сприяти активізації роботи зі створення спеціальних робочих місць  

для працевлаштування інвалідів, розширенню можливостей для їх 

працевлаштування, у тому числі за допомогою дистанційної зайнятості; 

3) Міжнародна конвенція ООН «Про захист прав всіх трудящих 

мігрантів і членів їх родин» (1990 р.), присвячена правам мігрантів у сфері 

зайнятості та захисту від безробіття. У ст. 25 закріплено, що трудящі-

мігранти користуються не менш сприятливим ставленням, ніж те, яке 

застосовується до громадян держави у роботі з найму, у питаннях винагороди 

та інших умов зайнятості, які відповідно до національних законів і практики 

вважаються умовами зайнятості.  

Прийняті ООН акти досить значимі для встановлення принципів 

регулювання сфери зайнятості та захисту від безробіття, але їх положення 

мають досить загальний характер. Більш детальна регламентація цієї сфери 

характерна для документів Міжнародної організації праці. У рамках МОП 

прийнята значна кількість актів, у науковій літературі, для зручності їх 

наступного вивчення й аналізу, використовують різні класифікації. Так, 

К.Д. Крилов виділяє три основні групи актів МОП про зайнятість, у яких 

визначаються: 1) політика та сприяння зайнятості; 2) професійна орієнтація 

та навчання; 3) гарантії зайнятості [133, c. 19].  

М.Л. Лютов і П.Є. Морозов розділяють конвенції та рекомендації МОП 

про зайнятість на акти, що стосуються: 1) політики у сфері зайнятості; 

2) страхування від безробіття; 3) забезпечення зайнятості в умовах 

глобалізації [169]. 

Л.В. Серьогіна пропонує виділяти: 1) акти загальної дії, які охоплюють 

всіх працездатних осіб; 2) акти, які стосуються певних груп осіб і 3) акти, які 

стосуються працівників певних галузей економічної діяльності [320, c. 7]. 

Однак запропоновані класифікації не охоплюють всіх напрямків 

діяльності МОП у сфері зайнятості та захисту від безробіття і не дають 

можливості чітко розмежовувати акти, тому що гарантії зайнятості 
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зустрічаються в актах, які визначають професійне навчання, сприяння 

зайнятості, та у деяких випадках виділені категорії дублюють одна одну. 

На мій погляд, серед актів МОП, присвячених регулюванню відносин у 

сфері зайнятості та захисту від безробіття, можна виділити дві групи. 

Перша – акти загальної дії, що охоплюють всіх працездатних осіб, 

серед яких можна виділити такі акти: 

1) міжнародні стандарти у сфері захисту від настання безробіття та 

його наслідків – Конвенції № 2 «Про безробіття» (1919 р.), № 8 «Про 

допомогу із безробіття у випадку аварії корабля» (1920 р.), № 44 «Про допомогу 

особам, які є безробітними з незалежних від них обставин» (1934 р.); 

2) міжнародні стандарти у сфері забезпечення зайнятості – Конвенції 

№ 111 «Щодо дискримінації у галузі праці і занять» (1958 р.), № 122 «Про 

політику у галузі зайнятості» (1964 р.), № 142 «Про професійну орієнтацію і 

професійну підготовку у галузі розвитку людських ресурсів» (1975 р.), № 156 

«Про рівне ставлення та рівні можливості для працюючих чоловіків і жінок: 

працівників із сімейними обов’язками» (1981 р.), № 34 «Про платні бюро 

найму» (1933 р.), № 88 «Про організації служби зайнятості» (1948 р.), № 96 

«Про платні бюро найму» (1949 р.), № 181 «Про приватні агентства зайнятості» 

(1997 р.); № 158 «Про припинення трудових відносин з ініціативи підприємця» 

(1982 р.); 

3) міжнародні стандарти у сфері забезпечення зайнятості і захисту від 

безробіття (акт комплексного характеру) – Конвенція № 168 «Про сприяння 

зайнятості та захист від безробіття» (1988 р.). 

Друга – акти, які стосуються певних груп осіб: 

1) акти, що регулюють відносини з окремими групами населення, які 

потребують особливого захисту, – Конвенції № 159 «Про професійну 

реабілітацію та зайнятість інвалідів» (1983 р.), № 66 «Про вербування, 

працевлаштування та умови праці трудящих-мігрантів» (1939 р.), № 97 «Про 

трудящих-мігрантів» (1949 р.), № 143 «Про зловживання у сфері міграції та 

про забезпечення трудящим-мігрантам рівності можливостей і рівного 
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ставлення» (1975 р.), Рекомендації № 45 «Про безробіття серед молоді» 

(1935 р.), № 136 «Про спеціальні програми забезпечення зайнятості та 

підготовки молоді з метою розвитку» (1970 р.), № 162 «Про літніх трудящих» 

(1980 р.);  

2) акти, що стосуються працівників певних галузей економічної 

діяльності (сільського господарства, охорони здоров’я, морського 

судноплавства), – Конвенції № 9 «Про працевлаштування моряків» (1920 р.), 

№ 145 «Про безперервність зайнятості моряків» (1976 р.), № 149 «Про 

зайнятість і умови праці та життя сестринського персоналу» (1977 р.), № 179 

«Про найм та працевлаштування моряків» (1996 р.), Рекомендація № 11 «Про 

запобігання безробіттю у сільському господарстві» (1921 р.). 

Розглянемо зміст основних актів МОП відповідно до наведеної 

класифікації та основних концепцій цієї міжнародної організації у сфері 

зайнятості.  

Серед перших нормативних актів, прийнятих МОП з метою боротьби з 

безробіттям, необхідно виділити Конвенцію № 2 «Про безробіття» (1919 р.), 

Конвенцію № 8 «Про допомогу із безробіття у випадку аварії корабля» 

(1920 р.) і Конвенцію № 44 «Про допомогу особам, які є безробітними з 

незалежних від них обставин» (1934 р.). У цих актах одержали детальну 

регламентацію вимоги, які висуваються до осіб для визнання їх безробітними, і 

вперше закріплювалася необхідність вжиття державами заходів для створення 

ефективних систем обов’язкового страхування на випадок безробіття. Окрім 

того, у них було викладено концепцію безкоштовного надання громадянам 

послуг із працевлаштування. Таким чином, у цих актах МОП були визначені 

основні напрямки розвитку національних законодавств у сфері зайнятості, які 

надалі одержали свій розвиток. 

Концепція створення ефективної системи соціального захисту на 

випадок безробіття, закладена МОП у названих конвенціях, надалі знайшла 

прояв у Рекомендації МОП № 67 «Про збереження доходу» (1944 р.) і 

Конвенції № 102 «Про мінімальні норми соціального забезпечення» (1952 р.), 
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у яких докладно було визначено напрямки розвитку національних систем 

соціального захисту, включаючи захист від безробіття. Відповідно до 

Рекомендації МОП № 67 шляхом відновлення до прийнятних розмірів 

доходу, втраченого у зв’язку з нездатністю одержати оплачувану роботу, 

системи забезпечення доходу, організовані, по можливості, на основі 

обов’язкового соціального страхування, повинні зменшувати убогість та 

запобігати бідності. Конвенція № 102 (1952 р.) вже більш детально визначає 

найбільш прийнятну модель соціального забезпечення у випадку тимчасової 

втрати заробітку у зв’язку з безробіттям. 

Концепція сприяння зайнятості із залученням спеціальних структур 

мала неоднозначний розвиток. Так, суперечки на міжнародному рівні про 

роль і функції приватних агентств зайнятості почалися ще до заснування 

МОП у 1919 році. Версальський договір, укладений після Першої світової 

війни, є точкою відліку початку правового регулювання позикової праці, 

оскільки тоді був закладений ряд основних принципів у сфері праці. Так 

звані «положення трудящих» цього договору включали свободу об’єднання, 

восьмигодинний робочий день, щотижневий відпочинок, заборону дитячої 

праці, рівну оплату за рівну працю та основний принцип «праця – не товар». 

Останній принцип, який виник у період соціальних та економічних 

потрясінь, коли приватні агентства зайнятості зазнавали серйозної критики за 

зловживання на ринку праці, привів МОП до вироблення політики, згідно з 

якою держави повинні були зберігати монополію на працевлаштування 

працівників. 

МОП, зважаючи на потреби того часу, рекомендувала державам 

зберігати монополію на працевлаштування громадян. Іншими словами, було 

встановлено, що працевлаштування повинне здійснюватися не на комерційній 

основі, а безкоштовно державними органами зайнятості. Конвенція МОП  

№ 2 «Про безробіття» від 1919 року передбачала тільки створення державних 

безкоштовних бюро зайнятості, а недержавні бюро зайнятості необхідно було 
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ставити під суворий контроль. Більше того, згідно з частиною І Рекомендації 

МОП № 1 заборонялося створення бюро зайнятості, «які стягують плату або 

здійснюють свою діяльність із метою отримання прибутку». Прийняття в 

1933 році Конвенції № 34, що стосується платних агентств зайнятості, стало 

першим кроком у регулюванні діяльності приватних агентств. Незважаючи 

на те, що Конвенція була ратифікована тільки декількома державами, її 

положення лягли в основу багатьох національних законів, що регулюють 

діяльність приватних агентств зайнятості. Відповідно до духу та літери 

Конвенції № 34, держави створювали законодавство, спрямоване на заборону 

діяльності платних агентств зайнятості. Ця Конвенція визначала, що під 

платним агентством зайнятості розумілися «будь-які особи, компанії, 

установи, агентства або інші організації, які діють як посередник з метою 

працевлаштування працівника або надання працівника роботодавцю з метою 

отримання безпосередньо або побічно грошової або іншої вигоди» [270]. 

Багато у чому через те, що лише деякі держави ратифікували 

Конвенцію № 34, МОП змушена була переглянути її зміст і переосмислити 

роль платних агентств зайнятості на ринку праці. Назріла необхідність 

розробити такий інструмент, який би давав державам кілька варіантів 

поведінки стосовно приватних агентств зайнятості. Результатом цього стало 

прийняття у 1949 році Конвенції № 96 «Про платні бюро з найму», у якій 

державам надавалося дві можливості – або поступово заборонити, або суворо 

регулювати діяльність приватних агентств.  

Частина ІІ Конвенції № 96 установлювала рамки для заборони 

діяльності агентств, але в той же час робилося застереження, що певні 

категорії агентств могли існувати доти, поки їх не замінять підходящі 

державні агентства. Частина ІІІ Конвенції № 96 установлювала рамки 

регулювання агентств зайнятості. Визнавалося, що як приватні, так і державні 

агентства можуть зробити позитивний внесок у функціонування ринку праці, 

хоча приватні агентства зайнятості повинні були це робити тільки в рамках 

чітко встановлених у законодавстві меж [269]. Пропоноване регулювання 
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включало щорічне ліцензування й нагляд за діяльністю агентств, 

установлення фіксованих розмірів комісійних зборів, а також спеціальні 

правила для рекрутингу та працевлаштування. 

У другій половині XX століття у багатьох країнах, й особливо в 

індустріально розвинутих країнах, сектор приватних агентств зайнятості став 

бурхливо розвиватися. Значний розвиток одержали агентства позикової 

праці, які були найбільшою та найбільш однорідною категорією приватних 

агентств. Ці агентства діяли не тільки як посередник на ринку праці, але 

також і як формальний роботодавець позикових працівників, приймаючи на 

себе багато прав та обов’язків наймача. Споконвічно ці агентства діяли 

переважно у секторі офісних робіт [416, c. 437]. 

Однак до 1990-х років МОП демонструвала певне небажання 

легалізувати нестандартні форми зайнятості та намагалася надавати всіляку 

підтримку стандартним трудовим правовідносинам. Натомість МОП 

продовжувала стежити за розвитком ситуації у секторі приватних агентств 

зайнятості. В 1990-х роках було організовано масштабне дослідження, 

спрямоване на з’ясування та оцінку ролі приватних агентств зайнятості на 

ринку праці [307]. У результаті цього дослідження Міжнародне бюро праці 

запропонувало включити обговорення регулювання приватних агентств 

зайнятості до порядку денного Міжнародної конференції праці в 1994 році. 

Одним з наслідків цього обговорення стало рішення переглянути Конвенцію 

№ 96 і дати початок регулюванню діяльності приватних агентств  

зайнятості. 

Прийнята 19 червня 1997 року Конвенція МОП № 181 «Про приватні 

агентства зайнятості» переглядає положення Конвенції МОП № 96 1949 року 

«Про бюро з найму» і, зокрема, допускає та регулює тристоронню 

конструкцію відносин, які виникають при позиковій праці. У преамбулі 

Конвенції № 181 говориться про те, що умови, у яких зараз діють приватні 

агентства зайнятості, сильно змінилися порівняно з умовами, що існували у 

той час, коли приймалася Конвенція № 96. На відміну від Конвенції  
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1949 року, Конвенція № 181 визнає, що приватні агентства зайнятості здатні 

виконувати позитивну функцію на ринку праці, і пов’язує це зі зростаючою 

потребою у гнучкості на ринку праці. У ст. 2 Конвенції № 181 установлено в 

якості мети регулювання, з одного боку, дозвіл функціонування приватних 

агентств зайнятості, а з іншого – захист трудящих, які користуються їх 

послугами [273]. 

Конвенція № 96 на момент її прийняття регулювала тільки два види 

діяльності приватних агентств зайнятості: рекрутинг та працевлаштування. Із 

прийняттям Конвенції № 181 МОП уперше допускає та регулює тристоронні 

трудові правовідносини, що виявилося принциповим кроком переходу від 

стандартних трудових відносин до нової моделі, що включає більш гнучкі 

форми зайнятості.  

Важливим моментом, що проявився у Конвенції № 181, стало 

включення «послуг, які полягають у наймі працівників з метою надання їх 

третім особам» та інших послуг, пов’язаних з пошуком роботи, у предмет 

регулювання Конвенції. Конвенція не визначає, яким чином повинні бути 

розподілені зобов’язання між сторонами у тристоронніх трудових відносинах 

та не дає вказівок, яким чином повинна розподілятися відповідальність. 

Конвенція визнає і допускає позикову працю як одну з можливих форм 

трудової зайнятості, залишаючи при цьому більш детальне регулювання на 

відкуп національного законодавства. 

Як зазначає Р. Грехем, у результаті непростих переговорів, які 

завершилися прийняттям Конвенції, був досягнутий консенсус про те, що 

при позиковій праці існують не тільки тристоронні договірні правовідносини, 

але й тристоронні трудові правовідносини із працівником. Національне 

законодавство, прийняте відповідно до Конвенції, як правило, вимагає 

укладення двох договорів: цивільно-правового договору між агентством та 

організацією-користувачем та трудовим договором між позиковим працівником 

й агентством. Цивільно-правовий договір є правовим інструментом, за 

допомогою якого організація-користувач одержує право інструктувати та 
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контролювати позикового працівника. Плата, яка стягується за цим 

договором, відбиває витрати агентства з рекрутингу, працевлаштування та 

адміністративні витрати, які несе агентство через працівника. Незважаючи на 

цивільно-правовий характер договору агентства з організацією-

користувачем, у результаті дії цього договору користувачеві передається 

частина прав та обов’язків роботодавця [417, c. 282]. 

Конвенція № 181 дає поняття приватного агентства зайнятості. 

Відповідно до ст. 1 приватне агентство зайнятості визначається як будь-яка 

фізична або юридична особа, незалежна від державної влади, що надає одну 

або більше з таких послуг: 

а) послуги, що сприяють погодженню пропозицій робочих місць і 

заявок на них, при цьому приватне агентство зайнятості не стає стороною у 

трудових відносинах, які можуть при цьому виникати; 

б) послуги, що полягають у наймі працівників з метою надання їх у 

розпорядження третьої сторони, яка може бути фізичною або юридичною 

особою, установлює їм робочі завдання та контролює їх виконання; 

в) інші послуги, пов’язані з пошуком роботи, обумовлені компетентним 

органом після консультацій з найбільш представницькими організаціями 

роботодавців і трудящих, такі як надання інформації, але не мають метою 

погоджування конкретних пропозицій робочих місць і заявок на них [273]. 

Крім регулювання діяльності із працевлаштування та рекрутингу 

працівників, Конвенція № 181 також торкається загальних правил регулювання 

відносин, що складаються між організацією-користувачем позикової праці, 

агентством і працівником. Конвенція закликає держави забезпечити адекватний 

захист працівників, найнятих приватними агентствами зайнятості, розмежувати 

зобов’язання організацій-користувачів та агентств і забезпечити реалізацію 

колективних трудових прав позикових працівників. 

Відповідно до ст. 5 Конвенції № 181 позиковим працівникам повинна 

бути забезпечена «рівність можливостей і ставлення у доступі до зайнятості 

й конкретних видів занять». Конвенція також установлює правило про 
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недопущення дискримінації на підставі віку, інвалідності, політичних 

поглядів або соціального походження. Крім того, працівникам повинні бути 

забезпечені такі права: а) свобода об’єднання; б) ведення колективних 

переговорів; в) мінімальний рівень заробітної плати; г) установлення тривалості 

робочого часу та інших умов праці; д) одержання встановленої законом 

допомоги із соціального забезпечення; е) доступ до професійної підготовки; 

ж) безпечні умови праці; з) компенсація збитку у випадку заподіяння шкоди 

здоров’ю на виробництві; і) компенсація у випадку банкрутства роботодавця 

та захист вимог працівників; к) гарантії і пільги, пов’язані з материнством 

[273]. 

Рекомендація № 188 «Про приватні агентства зайнятості», прийнята 

поряд з Конвенцією № 181, містить положення про те, що «постачальники» 

позикової праці, тобто агентства позикової праці, не повинні перешкоджати 

організації-користувачеві безпосередньо наймати наданого позикового 

працівника, обмежувати професійну мобільність працівника або встановлювати 

санкції для працівника, який приймається на роботу в іншій організації. У 

пункті 5 Рекомендації № 188 говориться про те, що працівникам у відповідних 

випадках повинен надаватися письмовий трудовий договір, у якому 

визначаються умови роботи. Як мінімальна умова встановлено, що працівники 

повинні бути обов’язково проінформовані про умови праці перш, ніж вони 

приступлять до виконання завдання. Рекомендація також забороняє несумлінну 

рекламу агентств і надання послуг для заміщення страйкуючих працівників 

[274]. 

Спеціальний розділ Рекомендації № 188 присвячений відносинам між 

державною службою зайнятості та приватними агентствами зайнятості. 

Співробітництво між ними, у тому числі шляхом створення спільних органів, 

повинне бути спрямоване на формування погодженої політики на ринку 

праці. Ряд можливих форм співробітництва перерахований у Рекомендації 

№ 188, серед яких обмін інформацією та використання спільної термінології; 

організація спільних проектів, наприклад, у сфері підготовки кадрів та 
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інтеграції безробітних на ринок праці. Однак, необхідно констатувати, що 

МОП на сьогодні, на жаль, не пропонує докладного керівництва для країн у 

сфері вироблення стратегії правового регулювання діяльності приватних 

агентств зайнятості, а дає лише загальні принципи, залишаючи детальне 

регулювання на розсуд національного законодавства [274].  

Таким чином, ставлення МОП до органів сприяння та забезпечення 

зайнятості послідовно змінювалося від створення системи державних 

безкоштовних бюро зайнятості та заперечення можливості надання платних 

послуг приватними агентствами зайнятості до надання національному 

законодавцеві права самостійно визначати свою позицію стосовно таких 

агентств. Як відомо, у нашій державі Законом України «Про зайнятість 

населення» від 5 липня 2012 року були легалізовані приватні агентства 

зайнятості у формі суб’єктів господарювання, які надають послуги з 

посередництва у працевлаштуванні. 

Серед конвенцій МОП, які встановлюють міжнародні стандарти у 

частині забезпечення зайнятості, варто особливо виділити Конвенції № 111 

«Щодо дискримінації у сфері праці і занять» (1958 р.), № 122 «Про політику 

у галузі зайнятості» (1964 р.) і № 142 «Про професійну орієнтацію та 

професійну підготовку у галузі розвитку людських ресурсів» (1975 р.). Крім 

того, в 1998 році МОП була прийнята Декларація про основні принципи та 

права у сфері праці, якою охоплені положення основних конвенцій МОП, 

включаючи питання заборони дискримінації у сфері праці та зайнятості 

(Конвенція № 111). 

У Конвенції МОП № 122 при визначенні державної політики у сфері 

зайнятості пріоритет віддається напрямкам активної політики на ринку праці. 

Крім того, зазначена Конвенція передбачає, що така політика повинна 

враховувати стадію та рівень економічного розвитку, взаємний зв’язок між 

цілями у сфері зайнятості та іншими економічними і соціальними цілями й 

здійснюватися за допомогою методів, які відповідають національним умовам 

і практиці. Основні принципи реалізації політики у сфері зайнятості 
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визначені Рекомендацією МОП № 122 «Про політику зайнятості». Зокрема, 

виділено такі принципи як гласність, координація політики у сфері 

зайнятості з економічною та соціальною політикою, використання процедур 

соціального партнерства, аналіз і прогнозування ситуації на ринку праці, 

надання допомоги у пошуку підходящої та продуктивної роботи,  

надання допомоги безробітним і неповністю зайнятим особам протягом всіх 

періодів безробіття у справі задоволення основних потреб цих осіб та їх 

утриманців. 

Забезпечення професійної підготовки для виконання роботи, як один з 

важливих напрямків державної політики у сфері зайнятості населення, 

одержує розвиток і конкретизацію в Конвенції МОП № 142 «Про професійну 

орієнтацію та професійну підготовку у галузі розвитку людських ресурсів» 

(1975 р.) та однойменній Рекомендації МОП № 150 (1975 р.) і Рекомендації 

МОП № 195 «Про розвиток людських ресурсів: освіта, підготовка кадрів і 

безперервне навчання» (2004 р.). Конвенція № 142 передбачає проведення 

державної політики та прийняття програм професійної орієнтації і 

професійної підготовки, тісно пов’язаних із зайнятістю, зокрема, через 

державні служби зайнятості. Оскільки у сучасних умовах розвитку науки, 

техніки, зміни технології виробництва для успішного працевлаштування та 

виконання роботи вже недостатньо пройти разову професійну підготовку, у 

Рекомендаціях МОП № 195 говориться про необхідність безперервного 

навчання протягом всього життя. 

Необхідно зазначити, що із часом у законодавстві та практиці багатьох 

держав відбулися значні зміни, які зробили вплив на позицію МОП з питань 

соціального захисту громадян у випадку безробіття. До середини 70-х років 

XX ст. у більшості промислово розвинутих країн Західної Європи на основі 

уведеної у широкий обіг після Другої світової війни концепції «держави 

загального благоденства» сформувалися «держави добробуту» з налагодженою 

та функціонуючою цілісною системою соціального захисту громадян. 

Установлений раніше актами МОП рівень захисту від безробіття у більшості 
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промислово розвинутих країн був перевершений. Це вимагало від МОП 

перегляду існуючих і прийняття нових міжнародних норм щодо сприяння 

повній, продуктивній та вільно обраній зайнятості всіма відповідними 

способами, включаючи соціальне забезпечення. 

Прийнята у 1988 році Конвенція МОП № 168 «Про сприяння зайнятості 

та захист від безробіття» визначила напрямки подальшого удосконалювання 

механізму регулювання зайнятості населення та захисту від безробіття. 

Відповідно до положень цієї Конвенції кожна держава-член вживає 

відповідних заходів для координації своєї системи захисту від безробіття і 

своєї політики у сфері зайнятості. Конвенцією передбачене прийняття 

спеціальних програм, що сприяють створенню додаткових робочих місць і 

надають допомогу у питаннях зайнятості, а також сприятливому одержанню 

продуктивної та вільно обраної зайнятості для певних категорій осіб, які 

мають труднощі у пошуках стабільної зайнятості (жінки, молодь, інваліди, 

літні працівники, особи, які є безробітними тривалий час, трудящі-мігранти, 

які проживають у країні на законних підставах, і трудящі, яких спіткали 

структурні зміни). Конвенція дає можливість державам самостійно визначати 

методи захисту, за допомогою яких вона вважає за необхідне застосовувати 

положення Конвенції, будь-то за допомогою системи внесків або системи, не 

основаної на внесках, або за допомогою поєднання таких систем. Від 

обраного методу захисту залежить розмір допомоги по безробіттю. 

Незважаючи на те, що норми законодавства України про зайнятість 

багато у чому відповідають основним принципам цієї Конвенції, наша 

держава її не ратифікувала. Основною причиною стало те, що в Конвенції 

пропонується використовувати як максимальну величину допомоги по 

безробіттю суму, яка становить не менш 50 % від заробітної плати 

кваліфікованого працівника або від середньої заробітної плати трудящих 

цього району, а як мінімальна величина допомоги по безробіттю – суму, яка 

становить не менше розміру, який забезпечує покриття витрат на мінімальні 

основні життєві потреби, що, по суті, є величиною прожиткового мінімуму 
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працездатного населення. Враховуючи вітчизняний загальний низький рівень 

середньої заробітної плати, передбачений Конвенцією максимальний розмір 

допомоги по безробіттю виглядає недосяжною величиною, а її мінімальний 

та навіть середній рівень у жодному разі не відповідає життєвим потребам 

людини. Тому Україна ще не скоро наблизиться до міжнародного рівня 

забезпечення допомоги по безробіттю. Тим часом ратифікація Конвенції 

могла б сприяти подоланню у найбільш короткий термін відставання України 

від міжнародних стандартів рівня забезпечення на випадок безробіття, 

зокрема, встановленню допомоги по безробіттю у розмірі, достатньому для 

покриття витрат на основні життєві потреби. 

Стосовно актів МОП, що регулюють питання зайнятості щодо окремих 

категорій осіб, то можна виділити такі акти, які стосуються осіб, які 

відчувають особливі труднощі у пошуку роботи: Конвенція № 159 «Про 

професійну реабілітацію та зайнятість інвалідів», Резолюція «Про зайнятість 

молоді», Рекомендації № 45 «Про безробіття серед молоді» (1935 р.), № 136 

«Про спеціальні програми забезпечення зайнятості та підготовки молоді в 

цілях розвитку» (1970 р.), № 162 «Про літніх трудящих» (1980 р.) і № 169 

«Про політику у галузі зайнятості» (1984 р.). Зазначені документи визначають 

коло осіб, які відчувають труднощі у пошуках стабільної роботи, і пропонують 

державам передбачити для них ряд пільг і переваг, що дозволяють поліпшити 

їх можливості на ринку праці. Міжнародному співробітництву у сфері 

захисту трудових прав мігрантів, особливій категорії на ринку праці держав-

членів, присвячені Конвенції № 66 «Про вербування, працевлаштування та 

умови праці трудящих-мігрантів» (1939 р.), № 97 «Про трудящих-мігрантів» 

(1949 р.) і № 143 «Про зловживання у галузі міграції та про забезпечення 

мігрантам рівності можливостей і рівного ставлення» (1975 р.) тощо. 

Таким чином, у період з кінця XІХ століття, коли вперше було визнано, 

що безробіття є джерелом соціальної напруженості у суспільстві, а особи, які 

втратили роботу, а також члени їх родин мають потребу у захисті, і до 

початку XXІ століття в рамках МОП склалась система соціального захисту 
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від безробіття. І хоча спочатку сформована МОП політика зайнятості носила 

макроекономічний характер і не була індивідуалізована, надалі з набранням 

чинності міжнародними нормативними актами з питань регулювання праці 

окремих категорій працівників МОП переглянула своє ставлення та 

запропонувала державам вживати заходів, що відповідають потребам осіб, 

які найчастіше відчувають труднощі у пошуках стабільної роботи. 

Аналіз положень конвенцій і рекомендацій МОП дозволяє виділити 

такі основні напрямки (принципи) правового регулювання відносин у сфері 

забезпечення зайнятості та захисту від безробіття, характерні для цього 

періоду: здійснення державної політики, спрямованої на сприяння повній, 

продуктивній та вільно обраній зайнятості; створення системи органів, які 

здійснюють сприяння зайнятості населення, у тому числі забезпечення 

функціонування приватних агентств зайнятості та захист трудящих, які 

користуються їх послугами; безкоштовне сприяння у працевлаштуванні за 

посередництвом органів служби зайнятості; здійснення процесу безперервного 

професійного навчання протягом всього життя, включаючи професійне 

навчання (підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації) безробітних 

громадян; використання процедур соціального партнерства при здійсненні 

державної політики у сфері сприяння зайнятості; створення правового 

механізму захисту працівників проти довільних звільнень із ініціативи 

підприємця; створення системи соціального захисту безробітних громадян, 

установлення міжнародних стандартів рівня забезпечення на випадок 

безробіття. 

Однак у зв’язку з розвитком процесів, які характеризують світ на 

початку XXІ століття, і, насамперед, глобалізацією економіки та високими 

темпами розвитку інформаційних технологій, що спричинили збільшення 

масштабів структурного безробіття, а також глобальною кризою, яка майже 

одночасно вразила фінансову та економічну системи більшості країн світу і 

яка, як відзначають експерти, відрізняється незвичайною для попередніх 
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семи десятиліть глибиною та тривалістю, МОП були прийняті Декларація 

про соціальну справедливість із метою справедливої глобалізації (2008 р.) і 

Глобальний пакт про робочі місця (2009 р.) . 

Зазначені вище напрямки правового регулювання у сфері зайнятості 

були скоректовані МОП з урахуванням того, що криза зумовила значне 

скорочення робочих місць у матеріальному виробництві, а також стимулювала 

широке використання державами гнучких форм найму та тимчасових 

контрактів, що у сукупності привело до нестійкості робочих місць і розвитку 

застійного безробіття, що спричиняє особливо важкі соціальні наслідки. 

Як результат основними напрямками державної політики у сфері 

зайнятості кризового періоду, визначеними на міжнародному рівні, виступили 

такі положення: 

1) звернення першочергової уваги на питання захисту та розширення 

зайнятості шляхом створення життєздатних підприємств, надання 

високоякісних послуг загального користування і формування адекватної 

системи соціального захисту для всіх у рамках міжнародних і національних 

заходів, спрямованих на сприяння економічному відновленню й розвитку; 

2) посилення підтримки уразливим жінкам і чоловікам, які серйозно 

потерпіли у результаті кризи, включаючи молодь, піддану підвищеному 

ризику, низькооплачуваних і малокваліфікованих працівників, працівників, 

зайнятих у неформальній економіці, і трудових мігрантів; 

3) зосередження зусиль на заходах щодо підтримки рівня зайнятості та 

полегшення процесу переходу з однієї роботи на іншу, а також із забезпечення 

доступу на ринок праці для тих, хто не має роботи; 

4) формування або зміцнення ефективних державних служб зайнятості 

та інших інститутів ринку праці; 

5) забезпечення рівного доступу до підвищення кваліфікації, якісного 

навчання та освіти з метою підготовки до економічного відновлення, а також 

розширення можливостей у цій сфері; 
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6) відмова від прийняття протекціоністських рішень, а також 

недопущення руйнівних наслідків дефляційних спіралей заробітної плати й 

погіршення умов праці; 

7) сприяння застосуванню основних трудових норм та інших 

міжнародних трудових норм, які підтримують процеси відновлення економіки 

у цілому і робочих місць, а також скорочення гендерної нерівності; 

8) участь у соціальному діалозі на основі принципів трипартизму та 

ведення колективних переговорів між роботодавцями і працівниками як 

конструктивних процесів, спрямованих на максимальне посилення впливу 

антикризових відповідних заходів з урахуванням потреб реальної економіки; 

9) забезпечення того, щоб короткострокові заходи відповідали принци-

пам економічної, соціальної та екологічної стійкості; 

10) забезпечення ефекту синергії між державою і ринком та ефективне 

й діюче регулювання ринкових економік, включаючи нормативно-правове 

середовище, що дозволяє створювати життєздатні підприємства і робочі 

місця у різних секторах; 

11) участь МОП разом з іншими міжнародними установами, 

міжнародними фінансовими інститутами та розвинутими країнами у зусиллях 

з підвищення погодженості політики і збільшення обсягу допомоги й 

підтримки найменш розвинутим країнам, країнам, що розвиваються, і 

країнам з перехідною економікою із обмеженим фіскальним і політичним 

простором з метою вживання антикризових заходів. 

Таким чином, на міжнародному рівні була закріплена загальна 

концептуальна основа, на якій кожна країна могла розробити конкретні 

заходи, спрямовані на збереження зайнятості та соціальний захист. Україна 

бере участь у цих заходах на підставі затвердженої разом із МОП Програми 

гідної праці для України на 2012–2015 рр. 

Характеризуючи регіональні стандарти правового регулювання зайня-

тості, варто одразу вказати, що в контексті формування на території 
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центральної та західної Європи спільного ринку праці особливо важливим є 

досвід держав-членів Європейського Союзу, де проблема безробіття останнім 

часом набула загрозливого стану. Так, за даними агентства Eurostat, станом 

на листопад 2011 року в країнах єврозони безробітними були 16 млн  

372 тис. осіб. Зазначимо, високий рівень безробіття останнім часом став 

звичним явищем, приміром, у Франції. За даними Міністерства праці країни, 

кількість безробітних у Франції досягла рекордних показників за останні  

12 років. Ще одна флагманська країна ЄС – Німеччина – навпаки переживає 

рекордне, з моменту об’єднання країни 20 років тому, зниження рівня 

безробіття. Федеральне агентство з працевлаштування країни 3 січня 

повідомило, що рівень безробіття в грудні 2011 року з урахуванням сезонних 

коливань знизився і склав 6,8 %. 

Необхідно зауважити, що Євросоюз ще з 70-х років ХХ ст. відмовився 

від амбіцій досягнення повної зайнятості. Крім того, з прийняттям в ЄС 

південноєвропейських бідніших країн – Греції, Іспанії та Португалії – 

виникли побоювання соціального демпінгу. У 80-ті роки в ЄС посилилася 

дискусія про політику у сферах зайнятості. У прийнятій у 1989 році 

Соціальній хартії (переглянутій) зафіксовано політичний консенсус з 

приводу того, що в рамках внутрішнього ринку ЄС основні соціальні права 

працівників не будуть порушуватися. 

Амстердамський договір визначив стратегію зайнятості в ЄС як 

сприяння появі кваліфікованої, освіченої, здатної пристосуватися до нових 

умов робочої сили та ринків праці, чутливих до економічних змін. 

Європейська стратегія зайнятості (ЄСЗ) була кодифікована 

Амстердамським договором і запущена у 1997 році Люксембурзькою сесією. 

У Люксембурзькій стратегії виділено чотири 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; 
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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. 

У 1999 році Європейська Рада в Кельні ухвалила Європейський пакт 

зайнятості, що був спрямований на припинення скорочення кількості 

робочих місць і визначив підхід до об’єднання всіх заходів ЄС щодо 

політики зайнятості: 

1) вичерпна структурна реформа та модернізація, метою якої стало 

посилення інноваційної спроможності і ефективності ринку праці та ринків 

товарів, послуг і капіталів (Кардифський процес); 

2) координування економічної політики та поліпшення ефективності 

взаємодії між зростанням заробітної плати та валютною, бюджетною і 

фінансовою політикою шляхом макроекономічного діалогу, спрямованого на 

збереження динаміки без зростання інфляції (Кельнський процес); 

3) подальший розвиток і запровадження скоординованої стратегії 

зайнятості для поліпшення ефективності ринків праці шляхом підвищення 

рівня зайнятості, розвитку підприємництва, пристосування бізнесу та найманих 

працівників до нових умов, а також рівних можливостей для чоловіків і 

жінок у працевлаштуванні (Люксембурзький процес) [76, c. 133]. 

Керуючись цими пунктами, країни ЄС щорічно узгоджують основні 

елементи економічних політик, стратегії зайнятості, макроекономічний 

діалог проводиться в рамках Економіко-фінансового комітету через співпрацю 

з Радою з трудових і соціальних питань та за участі представників Європейської 

Ради, Комісії, Європейського центрального банку та соціальних партнерів. 

Під час макроекономічного діалогу іде обмін інформацією та думками 

підзвітних Спільноті установ і її соціальних партнерів щодо питання 
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зіставлення плану макроекономічної політики для збільшення і повного 

використання потенціалу зростання зайнятості. 

Лісабонська стратегія від 2000 року визначала мету до 2010 року – 

перетворити ЄС у найбільш інноваційну, конкурентоспроможну і динамічну 

економіку у світі. Зокрема, досягти 70 %-ї зайнятості, в т.ч. – при 60 %-й 

зайнятості жінок. У Лісабонському процесі також робилась спроба ще більше 

пов’язати політику у сфері зайнятості з іншими сферами економічної 

політики, однак загальний фон при цьому сильно змінився. Якщо в Кельні на 

першому плані ще знаходилися міркування орієнтації на попит, то в Лісабоні 

утвердилася парадигма конкурентоспроможності з першочерговою метою 

перетворення Європи до 2010 року в найбільш динамічний у світі, оснований 

на знаннях, економічний простір [169]. 

Європейська стратегія у сфері зайнятості важлива як «методична 

лабораторія» ЄС, хоча б тому, що тут вперше було застосовано «метод 

відкритої координації» (МВК). Суть його полягає в тому, що на підставі 

спільних європейських уявлень про цілі розробляються національні плани 

дій, які Комісія та Рада коментують в щорічному Спільному звіті. При цьому 

Комісією розробляються специфічні для відповідних країн рекомендації, 

однак механізмів введення санкцій немає. 

На Лісабонському саміті виділено п’ять головних орієнтирів: 

1) подовження трудового життя, введення безперервного навчання відповідно 

до завдань економічної реструктуризації; 2) реформування системи 

соціального захисту; 3) заохочення соціальної інтеграції; 4) надання батькам 

свободи у визначенні кількості дітей у сім’ї; 5) розвиток імміграційної 

політики.  

Загалом ці орієнтири вимагають підвищення внеску соціальної політики 

в економічне зростання, а саме: 

1) конкурентоспроможність і соціальну згуртованість завдяки розвитку 

безперервного навчання, модернізації організації праці та реформування 

соціального захисту;  
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2) подовження трудового життя за допомогою розширення зайнятості 

не тільки старших за віком працівників (чоловіків і жінок), а й молоді. 

Подовжити і поліпшити трудове життя можна шляхом оптимального поєднання 

періодів роботи, навчання та часу, присвяченого дітям та людям похилого 

віку. Це передбачає забезпечення гнучкості в організації праці та соціального 

захисту протягом усього життєвого циклу людини; 

3) заохочення соціальної інтеграції, здійснення інвестицій у дітей та 

молодь. Нинішня соціальна політика особливу увагу приділяє літнім людям і 

стабільності пенсійного забезпечення, однак не можна ігнорувати той факт, 

що в сьогоднішній Європі значна частина молодих людей, які в майбутньому 

стануть відігравати провідну роль у суспільстві, стикається з ризиком 

бідності; 

4) динамізація демографічних процесів. Світовий досвід підтверджує, 

що демографічний фактор є визначальним для динамічного розвитку 

суспільства. Відповідно ЄС має надати імміграційній політиці більш 

селективного та інтегрованого характеру, заохочувати молоді пари до 

народження дітей; 

5) забезпечення якісного управління соціальною сферою в кожній з 

країн ЄС, беручи до уваги відмінності між ними, особливо після розширення 

складу членів Євросоюзу [434]. 

Варто також відзначити, що ЄС вважав за потрібне замінити правовий 

термін, уведений МОП, «гідна праця» на термін «гарна робота» у зв’язку зі 

зростаючою заклопотаністю про «більшу кількість і більшу якість робочих 

місць». Крім того, у січні 2007 року країни ЄС прийняли нову концепцію – 

«Якість праці й зайнятості в Європі», що є розвитком на більш високому 

рівні ідей, закладених у Програмі гідної праці МОП, з урахуванням 

специфіки Європейської соціальної моделі. У березні 2010 року Європейська 

комісія оголосила про початок реалізації стратегії розвитку «Європа до  

2020 року», а в червні того ж року Рада Європи офіційно прийняла її як 

стратегію швидкого, стійкого зростання, яке враховує інтереси всіх верств 
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суспільства. Як основні стратегічні цілі розвитку Європейського Союзу 

виділено п’ять завдань щодо економічної зайнятості, науково-дослідних і 

дослідно-конструкторських розробок, зміни клімату, освіти та бідності. 

Перше з цих завдань передбачає підвищення до 2020 року до 75 % 

економічної зайнятості чоловіків і жінок у віці від 20 до 64 років [147]. 

У свою чергу, на національному рівні держави-члени ЄС будуть 

працювати у таких напрямках: впровадити національні шляхи досягнення 

гнучкості та безпеки на ринку праці; переглянути і регулярно відстежувати 

ефективність податкових та пільгових систем; підтримувати нові форми 

балансу роботи і повсякденного життя, проводити активну політику з 

проблеми старіння нації, а також збільшувати рівність статей; підтримувати і 

відстежувати ефективність впровадження заходів соціального партнерства; 

дати сильний поштовх, що спонукає до розробки та впровадження 

Європейського Рамкового Рішення з Кваліфікацій, за допомогою встановлення 

національних стандартів кваліфікацій працівників; налагоджувати партнерство 

між сферами освіти/навчання та зайнятості, зокрема шляхом залучення 

соціального партнерства у планування освітніх заходів [83]. 

Особливим чином у Європейському Союзі сформувався підхід до 

регулювання позикової праці, основні положення якого зафіксовані у 

Директиві ЄС 91/383/ЕЕС та звучать так: 

1. Заборонити нерівність при лікуванні та гарантувати позиковим 

працівникам такий же рівень безпеки праці, як і постійним працівникам. 

2. Перш, ніж приступити до роботи позикові працівники повинні бути 

ознайомлені з правилами техніки безпеки підприємства-замовника, на якому 

вони мають працювати. 

3. Кожний позиковий працівник повинен пройти докладний інструктаж 

щодо специфіки майбутньої роботи, що враховує рівень його кваліфікації та 

досвід роботи. 

4. Особи, відповідальні за техніку безпеки на підприємстві-замовнику, 

повинні бути вчасно проінформовані про прийом позикових працівників. 
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5. Замовник зобов’язаний повідомляти агентству зайнятості про рівень 

необхідної кваліфікації позикових працівників та інформувати про особливості 

«пропонованої» роботи. Агентство зайнятості, у свою чергу, повинне 

доносити ці відомості до позикового працівника. 

6. Підприємство-замовник відповідає за правила, що регулюють 

виконання роботи і стосуються умов безпеки праці, норм гігієни та здоров’я 

протягом усього строку зайнятості позикового працівника [407]. 

Тобто, оскільки агентство зайнятості не в змозі постійно контролювати 

поточні умови роботи кожного позикового працівника, який перебуває в його 

штаті, то більшу частину відповідальності за дотримання умов охорони праці 

та здоров’я позикових працівників повинно брати на себе й нести відповідно 

до Директиви підприємство-замовник. 

У грудні 1996 року Європейський парламент і Європейська Рада 

схвалили Директиву 96/71/EC про надання працівників у рамках надання 

послуг з метою подальшого розвитку трансграничних послуг. Головним 

принципом стало те, що основні умови праці у приймаючій країні повинні 

застосовуватися як до місцевих, так і до наданих через кордон працівників, 

якщо останні є найманими працівниками організації, розташованої в іншій 

країні ЄС [410]. 

Таким чином, для України, яка планує вступ до ЄС, важливо усвідомити, 

що європейська інтеграція передбачає гармонізацію національного законо-

давства з положенням щодо концепцій сприяння зайнятості Європейського 

Союзу, оскільки норми ЄС найбільшою мірою відповідають цілям ефективної 

політики зайнятості та забезпечують запобігання дискримінації у сфері 

зайнятості, професійного навчання та освіти в цілому, забезпечення вільного 

переміщення працівників, функціонування спільного ринку праці. 
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5.2. Досвід правового забезпечення реалізації права на зайнятість у 

зарубіжних країнах 

 

Зайнятість як соціально-економічне та правове явище традиційно є 

предметом державного регулювання у зарубіжних країнах. В економічно 

розвинутих країнах проблеми зайнятості належать до тих, вирішення яких 

впливає на забезпечення соціально-економічної стабільності суспільства.  

У свою чергу, формування конкурентного середовища на ринку праці 

України зумовлює необхідність забезпечення узгодженої дії ринкових 

регуляторів та заходів державного регулювання в напрямі сприяння 

продуктивній зайнятості економічно активного населення, розробки системи 

заходів щодо забезпечення соціального захисту осіб з низьким рівнем 

конкурентоспроможності. На мій погляд, означені заходи можуть бути 

ефективними лише у випадку врахування позитивного досвіду застосування 

економічно розвинутими країнами активної політики зайнятості з метою 

підвищення рівня конкурентоспроможності незайнятого населення. 

Так, С.І. Бандур виокремлює п’ять моделей регулювання зайнятості та 

ринку праці в розвинутих країнах: континентальна (Німеччина, Австрія, 

Бельгія, Нідерланди, Франція та інші держави-члени ЄС), американська 

(США), англосаксонська (Великобританія, Канада, Австралія), скандинав-

ська (Швеція, Норвегія, Данія, Фінляндія), японська [345, c. 548]. 

Окремо зупинимось на досвіді Німеччини у сфері вирішення проблем 

зайнятості населення, адже саме ФРН однією із найперших та найбільш 

вдало подолала несприятливу ситуацію на ринку праці, яка виникла у період 

світової фінансової кризи.  

Так, ключовим елементом Закону ФРН «Про реформування механізмів 

регулювання ринку праці» виявилося закріплення угоди про забезпечення 

зайнятості, яка укладається між безробітним і службою зайнятості. Цей 

документ, з одного боку, покликаний гарантувати надання робочих місць 

безробітним та інших послуг, з урахуванням як індивідуальних інтересів, 
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навичок, знань і здібностей безробітного, так і гендерних можливостей у 

сфері зайнятості, наскільки це допускає ситуація на ринку праці. З іншого 

боку, угода передбачає обов’язок безробітного докласти максимальних 

зусиль для пошуку роботи. Угода укладається на шість місяців від дня 

настання безробіття, а якщо безробітний пройшов професійне навчання або 

перенавчання – на три місяці. 

Необхідно відзначити і той факт, що в угоді вказуються конкретні: 

1) заходи щодо пошуку роботи; 2) обов’язки служби зайнятості (з надання 

безробітному пропозицій щодо працевлаштування відповідно до переліку 

підходящих для нього професій і спеціальностей; з надання допомоги у 

підготовці відповідних пропозицій; із сприяння у професійній перепідготовці; 

по виплаті необхідних матеріальних засобів); 3) обов’язки безробітного, що 

стосуються прикладених зусиль із пошуку як постійної, так і тимчасової 

роботи; інформування служби зайнятості про всі зміни у трудовій ситуації; 

неухильного виконання вказівок, одержуваних від свого консультанта. Для 

найбільш ефективного регулювання та дотримання угоди у законі 

встановлюються положення про заморожування виплат у випадках, коли 

безробітний не докладає зусиль, щоб знайти роботу: безробітні, які свідомо 

ігнорують призначення на підходящу роботу або відмовляються від роботи у 

процесі співбесіди з роботодавцем, втрачають права на одержання допомоги 

по безробіттю на строк 12 тижнів. 

Крім того, збільшено можливості для інтеграції безробітних через 

агентства з тимчасової роботи. Так, передбачено можливість продовження 

строку роботи працівників агентства з найму тимчасових працівників у того 

ж роботодавця, якщо не очікується, що ця особа вибере іншу форму 

зайнятості найближчим часом; вводиться «ротація робіт». Для агентств 

тимчасової зайнятості змінена процедура надання безробітному роботи. Так, 

строк передачі працівника агентством своєму клієнтові продовжується з  

12 до 24 наступних один за одним місяців. Починаючи із тринадцятого 

місяця безперервної роботи, підприємство, яке надає роботу, забезпечує 
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тимчасовому працівникові необхідні умови праці, включаючи винагороду за 

працю, і це продовження строку дає можливість підприємствам, які беруть 

тимчасових працівників, використовувати їх у більш тривалих проектах. 

Передбачається проведення заходів щодо сприяння зайнятості, які 

здійснюються з особистої ініціативи підприємця. При цьому, як мінімум 

20 % робочого часу, повинно відводитися на підвищення кваліфікації або 

практику працівника фірми. Однак це положення не поширюється на тих, хто 

вже досяг 55 років. 

Збереженню робочих місць, а також працевлаштуванню більшої 

кількості безробітних сприяє й Закон ФРН «Про часткову зайнятість і трудові 

договори з обмеженим терміном дії», який закріплює принципове право 

найманих працівників на роботу неповний робочий день або тиждень. 

Установлене правове регулювання полегшує найманому працівнику процес 

переходу від повної до неповної зайнятості. Так, відповідно до означеного 

Закону працівник не зобов’язаний обґрунтовувати своє бажання необхідністю 

догляду за своїми дітьми або виконанням інших сімейних обов’язків, оскільки у 

працівника можуть бути й інші важливі причини для зміни режиму або 

тривалості роботи, наприклад, підвищення рівня своєї освіти, набуття іншої 

спеціальності або підвищення кваліфікації в обраній ним спеціальності тощо. 

При цьому цей Закон надає у цьому плані рівні можливості як для чоловіків, 

так і для жінок, кожний з них має право обрати неповну зайнятість для 

здійснення задуманих життєвих проектів. У свою чергу, роботодавець 

зобов’язується встановити перелік робочих місць на його підприємстві, на 

яких можлива робота з неповним робочим днем або тижнем, і доводити його 

до відома трудового колективу (прямо або через виробничу раду) і навіть 

публікувати у відкритій пресі. При цьому працівникам, зайнятим неповний 

робочий день або тиждень, забезпечуються рівні права з іншими працівниками. 

Крім того, Закон ФРН «Про часткову зайнятість і трудові договори з 

обмеженим терміном дії» дозволяє роботодавцеві домовитися з найманим 

працівником про такі специфічні форми роботи на підприємстві у режимі 
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неповної зайнятості, як, наприклад, робота за викликом або неодночасна 

робота декількох працівників на одному робочому місці з відповідним 

розподілом робочого часу між ними, тим самим установлюючи правове 

регулювання нетипових форм зайнятості.  

Так, при роботі за викликом найманий працівник викликається на 

роботу по мірі виникнення у тому потреби, але обов’язково при завчасному 

його повідомленні (не менш, ніж за чотири дні) і з урахуванням того, що у 

певні години дня або дні тижня працівник не може виконувати роботу у 

зв’язку з його особистими обставинами. При цьому роботодавець повинен 

дотримати середній на тиждень або на місяць робочий час, передбачений у 

трудовому договорі із працівником, а також установити тривалість робочого 

дня у тому випадку, коли для виконання роботи потрібно більше трьох годин. 

Типовим прикладом неодночасної роботи декількох працівників на одному 

робочому місці є ситуація, коли два або три працівники позмінно займають 

те саме робоче місце відповідно до складеного роботодавцем графіка, так що 

разом вони відпрацьовують повну кількість робочих годин на тиждень. При 

цьому кожний працівник відповідає за суворе дотримання цього графіка, 

тобто за своєчасний початок роботи та її тривалість, а також, природно, за 

результати власної роботи. 

На стимулювання неповної зайнятості спрямований і Закон «Про 

неповну трудову зайнятість літніх осіб» (Altersteіlzeіtgesetz (ATG). Так, 

відповідно до нього наймані працівники, які досягли 55-річного віку й 

протягом попередніх п’яти років знаходились у трудових правовідносинах 

принаймні 1080 календарних днів (тобто приблизно три роки), мають право 

на скорочення вдвічі повного робочого часу при збереженні 70 % колишнього 

заробітку. Угоду з роботодавцем про перехід на режим стимулюючої 

неповної зайнятості працівник може укласти тільки у тому випадку, якщо це 

передбачено у тарифній угоді або колективному договорі на підприємстві (як 

правило, не більш ніж для 5 % трудового колективу) або в його індивідуальному 

трудовому договорі. За відсутності таких положень у колективному або 
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трудовому договорі угода про такий перехід укладається лише за згодою 

роботодавця. З метою спонукання роботодавців до укладення таких угод 

передбачається фінансове сприяння з боку відомств із працевлаштування та 

об’єднань роботодавців. Скорочений робочий час за домовленістю з 

роботодавцем розподіляється зручним для працівника способом протягом 

обраного періоду. Чинність цього Закону поширюється також на осіб, які в 

попередні п’ять років одержували в окремі періоди трирічного строку 

допомогу по безробіттю (а також допомогу у зв’язку із хворобою) або 

працювали в режимі неповного робочого дня або тижня. Варто підкреслити, 

що основна мета цього Закону – не тільки забезпечити поступовий перехід 

літніх працівників до повного припинення ними трудової діяльності та 

одержання пенсії за віком, але й створити додаткові можливості для 

працевлаштування безробітних осіб та осіб, які закінчили професійну освіту, 

шляхом надання в їх розпорядження робочих місць, що звільнилися. Саме це 

і є необхідною умовою для надання фінансової підтримки роботодавцям, які 

переводять своїх літніх працівників на режим стимулюючої неповної 

зайнятості. Важливим є і той факт, що в тих випадках, коли робочі місця, які 

звільнилися, знову займаються саме цими категоріями осіб. Відомство із 

працевлаштування також відшкодовує роботодавцям додаткові витрати із 

виплати відповідно до Закону підвищувальної надбавки до заробітку та 

сплати пенсійних внесків. Це робить перехід літніх працівників на неповну 

зайнятість привабливим для роботодавців. Причому така умова поширюється 

на дрібних підприємців із кількістю працюючих у них до 50 осіб, коли робочі 

місця, що звільнилися, заміщаються особами, які проходили на підприємстві 

виробниче навчання. 

У Німеччині у цей час існує ряд інших доплат, які можуть бути 

виплачені роботодавцеві за зниження безробіття: за надання постійної роботи 

довгостроково непрацюючому, за зниження особливо високого рівня безробіття 

у східних районах – дотації на заробітну плату молодим працівникам. 

Перераховані доплати не відміняються та включаються у вже існуючі форми 

допомоги із сприяння трудовій зайнятості. 
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Як зазначає І.В. Храновський, результатом заходів, які вжив уряд 

Німеччини, стало рекордне зниження рівня безробіття. Так, наприклад, коли 

світова економічна криза тільки почала вщухати в Європі, у грудні 2011 року 

рівень безробіття становив 6,6 % (кращий показник за останні 20 років). Крім 

того, у країні працює половина з 82 мільйонів жителів, що означає широку 

зайнятість як молоді, так і літніх осіб [373, c. 86]. 

Також звернемо увагу на особливості правового регулювання 

зайнятості населення у США, однієї з найбільш розвинутих держав з 

ринковою економікою. Так, рівень безробіття в США на грудень 2011 року 

становив 8,5 %. У цьому контексті цікаво, що, на відміну від європейських 

країн, які відмовились від концепції повної зайнятості, в американських 

законах про зайнятість використовується поняття «повна зайнятість», під 

якою розуміється тривідсоткове безробіття [178, c. 11]. На мій погляд, 

американська система, враховуючи доведене в економічній науці 

безальтернативне перманентне часткове безробіття на ринку праці, більш 

реально використовує концепцію повної зайнятості як таку, що спрямована 

не на забезпечення загальної зайнятості, а на досягнення оптимальних 

граничних показників часткового безробіття. Виходячи з цього принципу, 

формується й вся державна політика зайнятості США. Так, поряд із 

численними програмами мінімізації безробіття, в США застосовується ще 

один правовий спосіб її скорочення – альтернатива стандартного робочого 

тижня, оснований на концепції часткової зайнятості, біля наукових джерел 

якої стояли Р. Бернаджик, С. Браун, В. Детерман, Д. Лонг. Саме вона стала, 

як зазначає П.Є. Морозов, на думку переважної більшості американських 

економістів і правознавців, революцією у сфері забезпечення населення 

зайнятістю. Сьогодні широко практикується розподіл однієї роботи між 

двома працівниками (Федеральний закон № 95-437), зменшення робочого 

дня або робочого тижня (Федеральний закон № 95-390) [180, c. 68]. 

Також протягом 1990-х рр. американська держава проводила 

цілеспрямований курс на реформування системи соціальної допомоги 
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малозабезпеченим. Йшлося про переорієнтацію програм допомоги різним 

категоріям громадян з соціальних виплат на стимулювання їх трудової 

активності. Важливим інструментом для реалізації цієї мети став прийнятий 

у 1996 році та який набув чинності 1 липня 1997 року Закон США «Про 

особисту відповідальність та можливості працевлаштування», який зобов’язав 

одержувачів соціальної допомоги працювати або проходити професійну 

підготовку. А якщо ні, то відповідно до Закону, виплата різної соціальної 

допомоги обмежується строком на п’ять років [153, c. 28]. 

На початку 1990-х рр. важливим аспектом державної політики у сфері 

зайнятості та безробіття став наголос на необхідності створення «якісних 

робочих місць». Складовими якісного робочого місця є участь трудящих у 

процесі прийняття рішень, почуття спільності, взаємної підтримки і 

розуміння загальних економічних завдань; довіра, повага та співробітництво 

між профспілками і управлінським персоналом, безперервна освіта, безпечні 

і здорові умови праці, гармонійне поєднання праці і сімейного життя. 

Означена концепція «якісних робочих місць» певною мірою нагадує 

концепцію «гідної праці», яка впроваджується під егідою МОП. 

Американська держава активним чином впливає на формування ринку 

праці, забезпечення якості робочої сили, запровадивши цілий ряд програм 

професійної підготовки і перепідготовки. Ці програми виконують і 

найважливішу соціальну функцію, яка полягає у зниженні потенційних 

соціальних конфліктів. Найбільшою з федерально-фінансованих програм є 

програма допомоги тим, хто втратив роботу, в рамках якої надаються гранти 

на перепідготовку та допомогу в пошуках роботи. Створений у рамках 

«війни з бідністю» ще при президентові Л. Джонсоні «Корпус зайнятості» 

являє собою цілу систему спеціальних центрів, розташованих в бідних 

районах, які забезпечують молодь, що там мешкає, допомогою в отриманні 

освіти, професійної підготовки і роботи. В цьому контексті варто відзначити, 

що окрема увага при формуванні державної політики зайнятості у США 

приділяється подоланню молодіжного безробіття. Так, федеральне 
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законодавство США про зайнятість молоді спрямовано на вирішення трьох 

всеосяжних завдань – створення робочих місць для безробітної молоді, 

розвиток системи професійного навчання; перевірку широкого спектра 

способів надання допомоги тій частині молоді, що перебуває в економічно 

невигідному становищі, і молоді, яка закінчує середні й вищі навчальні 

заклади. Основне призначення всього блока законів, що регулюють 

працевлаштування молоді, – розробка спеціальних програм зайнятості та 

професійного навчання. Структурно програми являють собою сукупність 

постійних елементів: а) субсидована зайнятість: використання державних 

грошових фондів для створення робочих місць, призначених для безробітної 

молоді; б) професійне навчання; в) фінансова підтримка: виплата стипендій 

особам, що беруть участь у цих програмах [176]. 

Також у США є кілька видів програм зайнятості й професійного 

навчання молоді, але найбільш значними були програми, ініційовані Законом 

«Про зайнятість молоді та демонстраційні проекти» від 1977 року. Ці 

програми можна розділити на чотири основні групи. До першої групи 

належать програми під назвою «Забезпечення зайнятості і професійного 

навчання молоді», основною метою яких є інтеграція молоді у процес 

професійного навчання й подальшого працевлаштування. Суб’єктами програми 

виступають особи у віці від 16 до 21 року, що мають серйозні проблеми при 

вступі на ринок праці. Це, як правило, вихідці з малозабезпечених родин. 

Друга група – програми «Про забезпечення трудових прав молоді». 

Учасниками цих програм є безробітна молодь у віці від 16 до 19 років. 

Молоді люди проходять професійне навчання на виробництві під керівництвом 

наставника. Причому їм виплачується стипендія. У третю групу входять 

програми під назвою «Молодіжні консерваційні корпуси» (аналог вітчизняних 

депресивних територій), розраховані на осіб, що проживають у районах із 

хронічним безробіттям. Учасники програм зайняті прибиранням території, 

знищенням відходів, охороною тваринного й рослинного світу. Четверта 

група програм – це програми «Економічного стимулу», суб’єктами яких є 



338 

молоді люди у віці від 16 до 18 років. Їм надається робота тільки в тому 

випадку, якщо вони погоджуються закінчити середню школу. Тривалість 

робочого часу становить 20 годин на тиждень, а влітку вона збільшується до 

40 годин за рахунок канікулярного часу [177, c. 68]. 

Окрім молодіжних, у США розроблені та впроваджуються у життя 

програми зайнятості інвалідів та літніх осіб. 

Правові принципи усунення дискримінації щодо літніх працівників 

сформульовані у Законі США «Про дискримінацію у сфері зайнятості» від 

1967 року. Необхідно зазначити, що проблема довгострокового безробіття, 

що приводить до втрати професійних навичок літніми працівниками і завдання 

їм моральної шкоди, стоїть у США на першому місці у системі суспільних 

пріоритетів. З моменту прийняття цього Закону у США розроблено кілька 

програм зайнятості й професійного навчання літніх працівників. Зокрема, 

«Програма служби зайнятості із забезпечення працевлаштування літніх 

працівників» передбачає надання роботи протягом неповного робочого дня 

особам старше 55 років у школах, лікарнях, із прибирання вулиць і т.ін. 

Суб’єкти програми одержують профконсультацію й профпідготовку, а потім 

їх працевлаштовують. Програма «Операція Мейнстрім» призначена для 

задоволення потреб у роботі людей похилого віку, що проживають у 

сільських районах, невеликих містечках і знаходяться за межею бідності. Для 

того щоб стати учасником цієї програми, безробітний повинен не мати 

роботи протягом 15 тижнів або працювати менш 20 годин на тиждень 

протягом більше як 26 тижнів [175]. 

Закон США «Про інвалідність» від 1990 року детально регламентує 

процедуру усунення дискримінації при працевлаштуванні інвалідів у США. 

Забороняється сегрегація інваліда, що працевлаштовується, за ознакою його 

інвалідності, обмеження прав інваліда в правовідносинах зі службою 

зайнятості, органами професійного навчання й профспілкою. Незаконною 

вважається відмова у наданні підходящої роботи у зв’язку з тим, що 

роботодавцеві відомо про інвалідності працівника, відмова роботодавця 
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створити необхідні умови для інваліда або використання спеціальних тестів, які 

були б навмисно спрямовані не на користь інваліда, що працевлаштовується. 

Основними вимогами законодавства США про зайнятість інвалідів є: 

усунення дискримінації при їх працевлаштуванні; розробка й реалізація 

спеціальних програм професійного навчання й перенавчання на основі 

особливих методик навчання; створення додаткових робочих місць, оснащених 

спеціальними засобами; укладення контрактів з роботодавцями про цільові 

виділення фінансових дотацій для створення робочих місць [178, c. 12]. 

Суттєва увага в державній політиці зайнятості США приділяється 

забезпеченню гендерної рівності на ринку праці. В цілому становище жінок у 

США характеризується зростанням зайнятості й розширенням доступу жінок 

до незалежних джерел доходів. Наприклад, за останні п’ятдесят років 

кількість працюючих жінок зросла з 35 до 60 %, і на початку XXI ст. жінки 

становили 4  % робочої сили в США, і цей показник продовжує зростати. 

Останніми десятиліттями в США спостерігається значне збільшення 

кількості працюючих матерів (понад 20 млн), що є найбільш відчутною 

зміною у складі робочої сили. У цілому 67 % жінок, які виховують дітей, 

зайняті на ринку праці [69, c. 165]. 

Законодавство США, спрямоване на усунення дискримінації при 

працевлаштуванні жінок, ґрунтується на Законі «Про рівні громадянські 

права», який був прийнятий в 1964 році. У статті 703 (а) Закону зазначається, 

що відмова в працевлаштуванні або сегреговане (роздільне) працевлашту-

вання тільки за ознакою статі вважається незаконним, як і відмова органів 

служби зайнятості в наданні допомоги у питаннях працевлаштування за 

статевою ознакою. У систему законодавства США про заборону дискримінації 

входять два Укази Президента (№ 1246 та № 1375), які є правовою підставою 

так званої програми контрактної поступки, згідно з якою фірми, які 

укладають трудові договори з федеральним урядом, погоджуються на 

відмову від дискримінації за ознакою статі. У реалізації політики гендерної 

рівності важливо підкреслити позитивну роль спеціального виконавчого 
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органу – Бюро з питань жіночої зайнятості при Міністерстві праці США, 

створеного ще в 1920 році з метою покращення становища працюючих жінок. 

Цей державний орган – єдиний підрозділ виконавчої влади на федеральному 

рівні – має винятковий мандат у сфері вирішення проблем працюючих 

американок. Бюро вплинуло на розвиток жіночих інтересів у трьох напрямах: 

визнанні законних прав жінки, яка працює поза домом; у встановленні більш 

тісних контактів серед працюючих жінок; у виробленні державної політики у 

сфері гендерних відносин. Під егідою Бюро була створена мережа комісій із 

жіночих питань, щорічні збори яких сприяли виробленню урядової політики, 

що враховує реальні інтереси жінок. Бюро працює в контакті з іншими 

урядовими органами, впливаючи на розробку і прийняття адміністративних 

рішень, забезпечуючи зацікавлені структури статистичними даними про 

реальне становище жінок щодо реалізації антидискримінаційних законів. 

Бюро разом із неурядовими групами, особливо на регіональному і місцевому 

рівні, допомагає працюючим жінкам найбільш ефективно використовувати 

свої права [69, c. 166]. 

Варто відзначити, що у період світової фінансової кризи у США був 

посилений захист вивільнених осіб від довготривалого безробіття та 

малозабезпеченості. Так, у США були розглянуті: Надзвичайна програма 

компенсацій з безробіття (Emergency Unemployment Compensatіon 2008 

(EUC08)), програма страхування федеральних службовців – Unemployment 

Compensatіon for Federal Cіvіlіan Employees (UCFE), програма Self-

Employment Assіstance (SEA), а також дана загальна оцінка змінам, внесеним 

в 2009 і 2011 роках у Закон про торгівлю 1974 року (The Trade Act)  

[374, c. 87]. 

Таким чином, у США, на відміну від держав-членів ЄС, де переважно 

існують загальні стратегії зайнятості, державна політика зайнятості 

формується, насамперед, завдяки впровадженню програм, орієнтованих на 

окремі категорії осіб (малозабезпечені, літні, інваліди, молодь, жінки). 

Ефективність реалізації цих програм має стати індикатором для вітчизняного 
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уряду щодо розробки спеціальних програм сприяння зайнятості, спрямованих 

на найменш захищені верстви населення. 

Англосаксонська модель передбачає переважно пасивний характер 

державної політики зайнятості, високу частку приватних підприємств і 

громадських організацій у наданні соціальних послуг. Оскільки декларовані 

на державному рівні заходи регулювання зайнятості вперше почали 

впроваджуватись Великобританією, розглянемо їх загальні напрями в 

історичному аспекті. 

У середині 30-х років для реалізації рекомендацій, наданих 

Дж. М. Кейнсом урядові Англії, у цій країні було створено Національну Раду 

економічного розвитку. Для виведення економіки з кризового стану Кейнс 

пропонує як рішуче втручання держави, так і штучне застосування державних 

витрат, наприклад, будівництво доріг, освоєння нових територій з метою 

створення робочих місць (громадські роботи). 

Завданням Національної Ради було розроблення державних економічних і 

соціальних програм, які мали бути підпорядковані досягненню головної мети – 

забезпечення повної зайнятості робочої сили та підвищення життєвого рівня 

населення. Це абсолютно закономірно, оскільки в країні була наявна така 

передумова для виникнення криз як сировинна залежність (до країни 

імпортується 90 % сировини). Відповідно динаміка виробництва безпосередньо 

пов’язана зі станом золотовалютних запасів і платіжного балансу. Тобто, 

економіка країни потребує державного втручання у всіх сферах соціально-

економічного життя. 

Теперішня модель регулювання зайнятості Великобританії є дієвою та 

ефективною. До її складу входить кілька взаємопов’язаних блоків: збір та 

розповсюдження інформації про стан попиту і пропозиції на ринку праці, 

цілісна система професійного навчання та працевлаштування, програми 

навчання та перенавчання для підвищення конкурентоспроможності на ринку 

праці жінок та молоді, розробка цільових програм громадських робіт, 

розвиток фондів страхування від безробіття, розвиток системи соціального 



342 

забезпечення. В інституціональній системі регулювання економіки і соціальних 

відносин Великобританії наявна розгалужена мережа напівурядових 

організацій. Питаннями зайнятості і безробіття опікується Комісія з робочої 

сили, яка виконує дорадчу функцію при уряді. Сьогодні на державному рівні 

регулювання зайнятості здійснюється Департаментом з питань зайнятості 

[85, c. 77]. 

Специфічне ставлення у Великобританії склалось до правового статусу 

позикових працівників. Так, у Великобританії позикові працівники 

розглядаються як особи, наймані підприємствами, агентствами зайнятості або 

як самозайняті. Незважаючи на відсутність спеціальних законів регулювання 

позикової праці, деякі законодавчі акти містять посилання, адресовані 

позиковим працівникам. Наприклад, це стосується робочого часу в британських 

законах і «справедливості» при звільненні в Ірландії. З огляду на загальний 

ліберальний характер трудового законодавства (особливо з питань безпеки 

праці) у цих країнах і за відсутності практично спеціальних законодавчих 

норм із питань позикової праці, позикові працівники у цих країнах позбавлені 

юридичного захисту. Відмінна риса позикової праці в Ірландії полягає у 

тому, що організації-користувачі беруть на себе багато із зобов’язань 

(функцій) роботодавця, і можуть навіть відповідати по обвинуваченнях у 

несправедливому звільненні [426]. 

Заслуговує на увагу досвід Великобританії у профорієнтаційній 

діяльності. Головним координуючим органом у професійній діяльності є 

служба зайнятості молоді, що складається з більше як 3,6 тис. консультантів 

та їх помічників. Підготовка спеціалістів у цій сфері проводиться у цій країні 

з 1949 року. Також активна політика зайнятості у Великобританії спрямована 

на розвиток існуючої системи професійного навчання та працевлаштування, 

поширення інформації про ринок праці та існуючі вакансії за сприяння Job-

Search Assistance (Служби сприяння працевлаштуванню), застосування ряду 

комплексних заходів щодо сприяння працевлаштуванню випускників 

освітніх закладів [102, c. 50].  
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Також серед розвинутих країн з англосаксонською моделлю регулювання 

зайнятості та ринку праці актуальним для України є досвід державної 

політики зайнятості Австралії.  

У березні 2013 року рівень безробіття в Австралії зріс до найвищого 

показника за останні три роки. І хоч за повідомленням Бюро статистики 

Сіднея, кількість безробітних в Австралії у 2013 році збільшилася з 5,4 % до 

5,6 %, а це найвищий показник з листопада 2009 року [330], означений рівень 

безробіття є нижчим ніж у державах-членах ЄС та США. В свою чергу, 

основним здобутком австралійської державної політики сприяння зайнятості, 

на який хотілося б звернути увагу, є впровадження у травні 1998 року урядом 

Австралії Інформаційної мережі праці та зайнятості, яка замінила службу 

зайнятості країни і більшість програм, які функціонували на ринку праці. 

Інформаційна мережа праці та зайнятості – центр пошуку роботодавців для 

тих осіб, які хотіли б влаштуватися на роботу або знайти нове місце роботи.  

Проводячи реформу пакета послуг, що надаються у сфері зайнятості 

Інформаційною мережею праці та зайнятості, уряд країни ставив такі цілі: 

надання високоякісної допомоги шукачам роботи; надання клієнтам різних 

послуг; забезпечення найкращих і стабільних результатів працевлаштування 

безробітних осіб; полегшення доступу клієнтів до послуг, що надаються. 

Допуск до Інформаційної мережі праці та зайнятості проводиться на 

підставі відповідності потенційного шукача критеріям, зазначеним у 

Класифікаторі для шукачів роботи. Останній є інформаційним механізмом, 

що має комплексну базу даних, з урахуванням яких особи, які шукають 

роботу, можуть отримати більш ефективні послуги, пропоновані Інформаційної 

мережею праці та зайнятості. Покупцем послуг Інформаційної мережі праці 

виступає Уряд Австралії в особі Департаменту зайнятості, трудових відносин 

та малого підприємництва, а конкретні послуги у сфері зайнятості надають 

на контрактній основі малі компанії, громадські організації (які не мають на 

меті отримання прибутку), а також місцеві органи влади і великі державні 

організації. Фінансування мережі здійснюється за рахунок коштів фондів, 

створених у рамках програм регулювання ринку праці. Складовою частиною 
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Інформаційної мережі праці та зайнятості є національна база даних про 

наявність вакансій. Вона забезпечує шукачів швидким доступом до 

інформації про декілька тисяч вільних місць на території країни. Доступ до 

такої інформації можна отримати через Інтернет, шляхом використання 

комп’ютерної мережі офісів «Сентрлінк», а також комп’ютерів, наявних у 

деяких великих супермаркетах та аеропортах країни. Всі послуги надаються 

безкоштовно. Особи, які шукають роботу, можуть безкоштовно скористатися 

іншими організаційно-технічними засобами, наявними в рамках Інформаційної 

мережі праці та зайнятості і наданими в центрах послуг «Сентрлінк», – 

персональними комп’ютерами, принтерами, ксероксом, факсом, телефонами, 

періодичною пресою, а також отримати інформацію про місцевих роботодавців, 

які беруть участь у програмі праці та зайнятості [124, c. 42]. 

У складі Інформаційної мережі праці та зайнятості функціонують на 

контрактній основі близько 300 приватних, громадських та державних 

організацій. Інформаційна мережа праці та зайнятості включає кілька 

складових, покликаних сприяти зростанню зайнятості населення Австралії: 

1. Система технології пошуку роботи. В її рамках проводиться 

навчання осіб правильному складанню резюме, проходження співбесіди, 

самопрезентації безробітних при зустрічах з потенційними роботодавцями. 

Претендентам на робоче місце сприяють в набутті відповідних навичок і 

впевненості у собі при прийнятті рішень. Таким чином, головне завдання 

цього напрямку полягає у формуванні індивідуального іміджу потенційного 

працівника. 

2. Система інтенсивної допомоги – це індивідуальна робота з довго-

строковими безробітними та з іншими особами, які не можуть самостійно 

працевлаштуватися. Їм допомагають реально оцінити свої можливості в 

подоланні бар’єрів на шляху влаштування на роботу, повірити у свої сили і 

полегшити процес отримання робочого місця. 

3. Сприяння організації нових підприємств, тобто надання допомоги 

безробітним у створенні власної справи, головним чином у сфері малого 

бізнесу. 
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4. Система надання послуг у працевлаштуванні в сільськогосподарських 

галузях. У рамках цієї роботи укладаються контракти з безробітними про 

тимчасову або сезонну зайнятість для збирання врожаю в тих регіонах 

країни, які відчувають брак робочих рук. 

5. Робота професійно-технічних центрів навчання, які покликані 

надавати різноманітні і цілеспрямовані послуги у сфері професійно-

технічного навчання [124, c. 45–46]. 

Варто зауважити, що ті, хто шукає роботу, знаходяться під правовим 

захистом Кодексу поведінки. Цей законодавчий документ покликаний 

забезпечити найкращі результати для задоволення потреб як осіб, які 

шукають роботу, так і роботодавців шляхом стимулювання надання якісних 

послуг. При цьому проводиться постійний моніторинг відповідності надаваних 

послуг стандартам Кодексу, в іншому випадку можливі санкції.  

Отже, головна мета австралійської Інформаційної мережі праці та 

зайнятості полягає в наданні ефективної допомоги клієнтам, при цьому 

головна увага фокусується на кінцевому результаті – працевлаштуванні 

безробітних осіб. Організації, що входять в мережу, відрізняються гнучкістю 

у прийнятті рішень з надання адекватного сприяння особам, які шукають 

роботу. На мій погляд, українському Уряду варто звернути увагу на подібний 

досвід використання інформаційних технологій при сприянні зайнятості 

населення, особливо щодо роботи з безробітною молоддю, яка майже 

повністю інтегрована до Інтернет-мережі. 

Зупинимося на скандинавській або шведській моделі, в основі якої 

знаходиться проведення активної політики на ринку праці. До основних 

елементів моделі належать: використання непрямих податків на товари і 

послуги з метою перешкоджання швидкому зростанню попиту та розвитку 

інфляційних процесів, стимулювання банкрутства нерентабельних підприємств; 

рівність оплати рівної праці незалежно від фінансового стану роботодавця; 

поєднання низької інфляції та повної зайнятості за рахунок субсидій 

підприємствам та організаціям на утримання неконкурентоспроможних 
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працівників; надання таким працівникам робочого місця в державному 

секторі економіки; селективна державна політика зайнятості в неефективних 

сферах економіки [85, c. 79]. 

Окремо варто охарактеризувати шведську та норвезьку державну 

політику зайнятості населення.  

Так, політика «повної зайнятості» була проголошена і стала 

здійснюватися в Швеції на початку 60-х років (як і у США термін «повна 

зайнятість» не розуміється буквально – в нього закладений певний рівень 

безробіття, адже в рамках ринкової економіки стовідсоткової зайнятості 

домогтися неможливо). Така політика лише означала, що держава, уряд, 

суспільство, прагнучи до того, щоб безробіття залишалася в рамках 

«суспільно прийнятного» мінімуму, дбають про відповідні допомоги, які 

давали б безробітному можливість існувати [174, c. 31]. Тому у Швеції була 

розроблена і прийнята нова модель досягнення повної зайнятості, що 

базується на таких чотирьох основних елементах: 1) обмежена фіскальна 

політика; 2) «солідарна» політика заробітної плати; 3) активна політика на 

ринку праці, спрямована на підвищення рівня конкурентоспроможності 

робочої сили; 4) пріоритетна підтримка галузей, визначених державною 

програмою перспективного розвитку [102, c. 50]. 

Сучасна шведська політика «повної зайнятості» окреслює побудову 

системи професійної підготовки, спрямованої не лише перенавчати праців-

ників згідно вимог ринку, а й зрозуміти їх можливі потреби; централізоване 

сприяння міграції робочої сили в територіальному і галузевому аспектах; 

збільшення тривалості оплачуваної відпустки та ін.  

Відмітна особливість активної політики на ринку праці у Швеції 

полягає також в тому, що вона носить випереджаючий характер, тобто 

передбачає завчасне створення робочих місць або місць у системі 

перепідготовки кадрів. Особливо хотілося б відзначити зростаюче значення 

перепідготовки працівників у рамках «безперервної освіти», або «освіти 

протягом усього життя», націленої на збільшення продуктивності праці за 
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рахунок підвищення рівня знань працівників, кваліфікації, а не інтенсифікації їх 

праці. Зокрема, законодавчо закріплено надання оплачуваної навчальної 

відпустки (нагадаємо, що шведи були серед ініціаторів прийняття відповідної 

Конвенції МОП № 140, 1974 р.). 

У свою чергу, в останні роки в Швеції знизився інтерес до громадських 

робіт як методу боротьби з безробіттям, хоча в недавні часи вони широко 

застосовувалися. Але багато видів робіт у комунальному секторі, догляд за 

людьми похилого віку на дому, як і раніше, здійснюються в їх рамках. 

Нарешті, важливе значення для розширення зайнятості має «солідарна 

політика в галузі робочого часу», що включає скорочення робочого тижня з 

нинішніх 35 до 30 годин (середня фактична тривалість робочого тижня в 

Швеції – 37 годин); порівнянність робочого часу різних категорій трудящих 

при визначенні їх заробітків; пріоритетне скорочення робочого часу для тих 

категорій трудящих, яким воно, насамперед, необхідне внаслідок характеру 

їх праці або сімейного стану; максимальна свобода у формуванні трудового 

графіка протягом робочого дня і тижня; можливість накопичення 

відпрацьованого часу при виході у відпустку, яка повинна надаватися в 

строк, зручний для працівника; право взяти короткостроковий відгул без 

пояснення причин і т. ін. Невирішеним у Швеції залишається питання про 

забезпечення адекватного соціального захисту працівників, зайнятих 

неповний робочий день або неповний тиждень, а також охоплених «нетиповими» 

формами зайнятості або тих, що працюють за короткостроковими трудовими 

контрактами [174, c. 32]. 

У Норвегії запровадження активної політики зайнятості було 

започатковано 1954 року, коли була прийнята поправка до Конституції 

Норвегії, яка декларує обов’язок держави сприяти оплачуваній зайнятості 

населення як одному з найбільш пріоритетних завдань. Адже після 

закінчення Другої світової війни виникла жорстка необхідність у зайнятості 

частково працездатного населення, оскільки у результаті військових дій в 

країні з’явилася велика кількість людей, які стали інвалідами. У 1953 році 
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було видано офіційний документ, в якому містилися рекомендації з 

реабілітації, професійного перенавчання і подальшої зайнятості інвалідів, а 

також підтримувалося їх право нарівні з фізично повноцінними людьми 

брати участь у продуктивній економіці. Як наслідок цієї політики до 

1967 року у Норвегії була досягнута майже повна зайнятість (загальний 

рівень безробіття серед працездатного населення становив лише 1,0 %). 

Водночас на підставі аналізу структури і розміру трудових ресурсів та 

висновку щодо їх обмеженості в країні була змінена система оподаткування, 

система соціальних виплат і послуг для стимулювання зростання пропозиції 

праці. Також були вжиті заходи щодо втримання літніх працівників у секторі 

економічно активного населення за допомогою збільшення граничного віку 

виходу на пенсію і введення пенсійної схеми, основаної на середньому рівні 

одержуваної раніше заробітної плати [162, c. 168]. 

У 70–90-х роках основним напрямком політики зайнятості Норвегії 

стало утримання зайнятих, з’явилися державні програми щодо скорочення 

безробіття (наприклад, професійна перепідготовка кадрів), а також набула 

поширення схема виведення з сектора зайнятості «найслабших учасників 

ринку»: інвалідів та пенсіонерів. У цілому, цей період характеризується 

розширенням соціальних прав і збільшенням державних витрат на соціальні 

схеми підтримки доходів населення. Наприклад, у 1986 році був збільшений 

термін отримання допомоги по безробіттю з 40 тижнів протягом одного року 

на 80 тижнів протягом двох років. У 1990-ті в Норвегії роки було здійснено 

коригування напрямку в забезпеченні соціальної допомоги від простої 

підтримки доходу до появи нових інструментів впливу на поведінку людей, 

іншими словами, введення елементів стимулу щодо переходу до трудової 

діяльності. Наприклад, місцевій владі було надано право вимагати від осіб, 

які отримують допомогу по безробіттю, виконання якоїсь громадської роботи 

протягом усього періоду отримання допомоги. Однак багато муніципалітетів 

використовували цю державну директиву як спосіб скорочення соціальних 

витрат шляхом відмови у виплатах допомоги, оскільки вони не могли надати 
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необхідні робочі місця. Однак в цілому в Норвегії законодавчо прийнятий 

дуже високий рівень втручання держави, спрямованого на підтримку активних 

програм у сфері ринку праці, в бюджеті країни на ці цілі виділяється близько 

1 % від ВВП [162, c. 169]. 

Особливістю політики активного суспільства в Норвегії також є 

всебічна соціальна допомога і дуже низька ймовірність відмови в її 

отриманні. План трудової діяльності кожного члена активного суспільства 

ретельно продуманий згідно з його потребами і побажаннями. Мета активного 

суспільства – забезпечення кожному громадянину рівних можливостей на 

ринку праці та в суспільстві в цілому. 

Таким чином, основним завданням сучасної активної політики на 

ринку праці в Норвегії є прискорення процесу структурної реорганізації 

пропозиції на ринку праці, його відповідність мінливим зовнішнім чинникам, 

а також зниження рівня безробіття настільки, наскільки це економічно доцільно 

та ефективно. Основним критерієм виступає високий рівень зайнятості, 

вигоди якого трактуються в суспільстві не тільки з матеріальної точки зору, 

але і з точки зору особистісної самореалізації. Мабуть, саме через означені 

фактори рівень безробіття в Норвегії продовжує бути одним із найнижчих. 

Станом на травень 2013 року він становив 2,5 % від працездатного населення 

держави [367]. 

Японською моделлю передбачаються гарантії зайнятості працівникам 

протягом усього трудового життя, збільшення усіх видів виплат залежно, 

насамперед, від стажу роботи. Рівень безробіття в Японії протягом останніх 

років становить 3–3,5 %. Однак вітчизняні науковці зауважують, що це 

модель, яка може бути реалізована у специфічному ментальному середовищі, 

зважаючи на те, що умови життя відрізняються від західноєвропейських 

стандартів [89, c. 80]. 

Здійснювана нині політика у сфері зайнятості має глибоке коріння в 

японських традиціях і звичаях, характеризується яскраво позначеною 

соціальною орієнтацією, що знаходить своє вираження в головному атрибуті 
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японської економіки – системі «довічного найму». «Довічний найм» виник 

порівняно недавно, бо ще до Першої світової війни в Японії існував вільний 

ринок праці. Остаточно «довічний найм» оформився в 30-ті рр. у результаті 

прийняття японським урядом низки законів: «Про загальну мобілізацію», 

«Про загальну реєстрацію робітників», які закріпили працівників за певним 

підприємством і забороняли перехід на інше. В свою чергу, вперше термін 

«довічний найм» вжив американський науковець Абегулен в книзі «Японські 

заводи», де звернув увагу на той факт, що тут вже у 50-ті рр. не діяла система 

звільнень, властива США. У випадку падіння обсягів виробництва або важкого 

фінансового становища підприємств звільняли працівників, прийнятих 

останніми. Стосовно решти проводилася політика перепідготовки, перенавчання 

та використання на інших роботах. Тривалість роботи людини на одному 

підприємстві визначається вмінням наймача зацікавити її оплатою праці, 

преміями, пільгами, можливостями професійного зростання, формальною і 

реальною турботою про співробітника і членів його сім’ї. У цьому плані 

системи мотивування, навчання виступають складовими елементами 

«довічного найму» [143]. 

Необхідним атрибутом «довічного найму» є також навчання в компанії. 

Перенавчання працюючих проводиться по мірі переходу на випуск нової 

продукції та зміни технології, тому внутрішньофірмова перекваліфікація стає 

свого роду гарантом зайнятості. Особливістю сучасних систем внутрішньої 

перепідготовки персоналу, використовуваних японськими фірмами, є 

інтеграція всіх заходів з підготовки адміністративного і виробничого 

персоналу в рамках єдиних комплексних програм підвищення кваліфікації 

працівників. При цьому вона пов’язується з перспективними планами 

розвитку, включаючи плани із переходу на випуск нової продукції, модернізації 

виробництва тощо. Характерна особливість процесів внутрішньофірмового 

навчання – орієнтація на персональний підхід, високий ступінь інтенсивності, 

зацікавленість працівника у підвищенні рівня кваліфікації. Зазвичай кожного 

працівника великої японської фірми після зарахування його до категорії 
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постійного персоналу охоплюють програмою розвитку кар’єри, розрахованою 

на довгострокову перспективу. Ці програми включають не тільки різні форми 

підготовки, але і періодичну оцінку рівня їх кваліфікації, ефективності 

роботи і т. ін. Мета таких оцінок – виявити причини, що заважають працівникові 

найбільш повно використовувати наявні професійні і кваліфікаційні знання 

та вміння, а також недоліки в загальній і спеціальній підготовці з їх 

подальшим усуненням [72, c. 175]. 

Розглянемо, яким чином держава підтримує реалізацію системи 

«довічного найму». У ст. 27 Конституції Японії задекларовано, що «кожен 

має право на працю і зобов’язаний працювати» [119], тобто держава 

зобов’язана гарантувати громадянам це право і вживати активних заходів 

щодо забезпечення зайнятості. Крім цього, основний закон Японії затверджує 

свободу вибору професії та неприпустимість примусу до праці. Таким чином, 

ці принципи є правовим фундаментом, на якому будуються всі заходи 

держави. Закон «Про забезпечення зайнятості населення» спрямований на: 

досягнення повної зайнятості населення, збалансований розвиток економіки 

шляхом досягнення відповідності між попитом на робочу силу та її 

пропозицією, створення умов для реалізації працівниками своїх здібностей і 

вмінь до праці. Крім цього, він передбачає існування державної служби 

зайнятості, яка спільно з іншими державними, муніципальними та приватними 

інститутами забезпечує працевлаштування осіб відповідно до їх здібностей і 

задовольняє потреби економіки у робочій силі. 

Ці нормативні принципи реалізуються на ринку праці шляхом 

проведення державою певної політики, що включає такі основні напрямки: 

керівникам фірм, які прагнуть підтримати зайнятість в умовах падіння 

попиту на робочу силу, виділяються дотації на збереження робочих місць; 

враховуючи динамізм середніх і малих підприємств, здійснюються заходи з 

навчання працівників та їх подальшого переходу на ці фірми; держава 

регулює процеси на ринку праці шляхом створення державних бюро із 

забезпечення зайнятості. Вони дають рекомендації щодо вибору роботи, 
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пропонують інформацію про робочі місця та ефективно ведуть пошук 

роботи, пропонують профорієнтаційні послуги, проводять зустрічі началь-

ників відділів кадрів підприємств, організовують зустрічі роботодавців, які 

пропонують роботу, та осіб, зайнятих її пошуком; держава здійснює 

сприяння у працевлаштуванні випускників навчальних закладів. Організації 

щодо забезпечення зайнятості населення проводять професійне консультування 

випускників середніх шкіл і надають їм послуги з пошуку роботи; 

функціонує система страхування по безробіттю [17]. 

Таким чином, можна відзначити, що держави з розвинутою ринковою 

економікою поступово відмовляються від жорсткої регламентації реалізації 

права на зайнятість. Першочерговим стає завдання підвищення гнучкості 

правового регулювання відносин у сфері зайнятості населення, що 

передбачає: а) зменшення рівня прямого втручання державних структур у сферу 

зайнятості; б) послаблення механізмів імперативного регулювання поведінки 

учасників відносин у сфері зайнятості; в) збільшення ролі договірного 

регулювання відносин між роботодавцем та працівником; г) зняття 

законодавчих обмежень щодо використання атипових видів зайнятості. У 

політиці зайнятості переважної більшості країн сьогодні превалюють заходи, 

спрямовані не на пряме субсидування створення нових робочих місць, а на 

розвиток потенціалу працівників і їх адаптацію до реальних потреб економіки. 

Стосовно безробітних це означає сприяння формуванню і збереженню у них 

мотивації і навичок, необхідних для зайняття робочих місць, коли вони 

з’являться. Вбачається, що такий підхід, спрямований на запобігання 

деградації робочої сили, відповідає умовам України та можливостям центрів 

зайнятості. Особлива увага в законодавстві ряду країн приділяється 

програмам зайнятості населення, які розглядаються в аспекті пристосування 

до структурних змін і ставлять дві мети: отримання користі від економічного 

та технічного розвитку держави; захист тих груп населення, які стали 

безробітними у зв’язку із структурними змінами.  
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ВИСНОВКИ ДО П’ЯТОГО РОЗДІЛУ 

 

1. Висвітлено, що міжнародні стандарти правової регламентації 

реалізації права на зайнятість складаються із низки актів, які стосуються прав 

людини як загального міжнародного, так і регіонального характеру. У 

Загальній декларації прав людини, прийнятій ООН у 1948 році, закріплюється 

право на захист від безробіття, яке можна розуміти у двох аспектах: з одного 

боку, його реалізація повинна сприяти доступу до роботи, з іншого – 

соціального забезпечення у випадку безробіття, оскільки безробіття 

приводить до втрати засобів існування. Право на захист від безробіття у 

першому аспекті найбільш тісно пов’язане із правом на зайнятість, а у 

другому воно відповідає праву на соціальне забезпечення. До найважливіших 

актів ООН у сфері права на зайнятість також належать міжнародні конвенції, 

які стосуються як загальних питань зайнятості категорій населення 

(Конвенція ООН «Про дискримінацію відносно жінок» від 1979 року), так і 

регулюють питання зайнятості окремих категорій (Конвенції ООН «Про 

захист прав всіх трудящих мігрантів і членів їх родин» від 1990 року, «Про 

права інвалідів» від 2006 року та ін.). 

2. Зазначено, що детальна регламентація права на зайнятість на 

міжнародному рівні характерна для актів Міжнародної організації праці. 

Серед актів МОП, присвячених регулюванню відносин у сфері зайнятості та 

захисту від безробіття, можна виділити дві групи. Перша – акти загальної дії, 

що охоплюють всіх працездатних осіб, серед яких можна відзначити акти: 

1) міжнародні стандарти у сфері захисту від настання безробіття та його 

наслідків – Конвенції № 2 «Про безробіття» (1919 р.), № 8 «Про допомогу із 

безробіття у випадку аварії корабля» (1920 р.), № 44 «Про допомогу особам, 

які є безробітними з незалежних від них обставин» (1934 р.); 2) міжнародні 

стандарти у сфері забезпечення зайнятості – Конвенції № 111 «Щодо 

дискримінації у галузі праці і занять» (1958 р.), № 122 «Про політику у галузі 
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зайнятості» (1964 р.), № 142 «Про професійну орієнтацію і професійну 

підготовку у галузі розвитку людських ресурсів» (1975 р.), № 156 «Про рівне 

ставлення та рівні можливості для працюючих чоловіків і жінок: працівники 

із сімейними обов’язками» (1981 р.), № 34 «Про платні бюро найму» 

(1933 р.), № 88 «Про організації служби зайнятості» (1948 р.), № 96 «Про 

платні бюро найму» (1949 р.), № 181 «Про приватні агентства зайнятості» 

(1997 р.); № 158 «Про припинення трудових відносин з ініціативи підприємця» 

(1982 р.); 3) міжнародні стандарти у сфері забезпечення зайнятості і захисту 

від безробіття (акт комплексного характеру) – Конвенція № 168 «Про 

сприяння зайнятості та захист від безробіття» (1988 р.). Друга – акти, які 

стосуються певних груп осіб: 1) акти, що регулюють відносини з окремими 

групами населення, які потребують особливого захисту, – Конвенція № 159 

«Про професійну реабілітацію та зайнятість інвалідів» (1983 р.), № 66  

«Про вербування, працевлаштування та умови праці трудящих-мігрантів» 

(1939 р.), № 97 «Про трудящих-мігрантів» (1949 р.), № 143 «Про 

зловживання у сфері міграції та про забезпечення трудящим-мігрантам 

рівності можливостей і рівного ставлення» (1975 р.), Рекомендації № 45 «Про 

безробіття серед молоді» (1935 р.), № 136 «Про спеціальні програми 

забезпечення зайнятості та підготовки молоді з метою розвитку» (1970 р.), 

№ 162 «Про літніх трудящих» (1980 р.); 2) акти, що стосуються працівників 

певних галузей економічної діяльності (сільського господарства, охорони 

здоров’я, морського судноплавства), – Рекомендація № 11 «Про запобігання 

безробіттю у сільському господарстві» (1921 р.), Конвенції № 9 «Про 

працевлаштування моряків» (1920 р.), № 145 «Про безперервність зайнятості 

моряків» (1976 р.), № 149 «Про зайнятість і умови праці та життя сестринського 

персоналу» (1977 р.), № 179 «Про найм та працевлаштування моряків» 

(1996 р.). 

3. Проведено аналіз положень конвенцій і рекомендацій МОП, який 

дозволяє виділити такі основні напрямки (принципи) правового регулювання 
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відносин у сфері забезпечення зайнятості та захисту від безробіття, характерні 

для сьогоднішнього періоду: здійснення державної політики, спрямованої на 

сприяння повній, продуктивній та вільно обраній зайнятості; створення 

системи органів, які здійснюють сприяння зайнятості населення, у тому числі 

забезпечення функціонування приватних агентств зайнятості та захист 

трудящих, які користуються їх послугами; безкоштовне сприяння у 

працевлаштуванні за посередництвом органів служби зайнятості; здійснення 

процесу безперервного професійного навчання протягом всього життя, 

включаючи професійне навчання (підготовку, перепідготовку, підвищення 

кваліфікації) безробітних громадян; використання процедур соціального 

партнерства при здійсненні державної політики у сфері сприяння зайнятості; 

створення правового механізму захисту працівників проти довільних 

звільнень з ініціативи підприємця; створення системи соціального захисту 

безробітних громадян, установлення міжнародних стандартів рівня забезпечення 

на випадок безробіття. 

4. У зв’язку з розвитком процесів, які характеризують світ на початку 

XXІ століття, і, насамперед, глобалізацією економіки та високими темпами 

розвитку інформаційних технологій, що зумовили збільшення масштабів 

структурного безробіття, а також глобальною кризою, яка майже одночасно 

вразила фінансову та економічну системи більшості країн світу, МОП були 

прийняті: Декларація про соціальну справедливість із метою справедливої 

глобалізації (2008 р.) і Глобальний пакт про робочі місця (2009 р.). В 

означених документах була закріплена загальна концептуальна основа, на 

якій кожна країна могла розробити конкретні заходи, спрямовані на збереження 

зайнятості. Україна бере участь у цих заходах на підставі затвердженої разом 

із МОП Програми гідної праці для України на 2012–2015 рр. 

Розглядаючи регіональні стандарти Європейського Союзу у сфері 

зайнятості населення, акцентовано увагу на тому, що для подолання 

наслідків кризи на ринку праці у березні 2010 року Європейська Комісія 



356 

оголосила про початок реалізації стратегії розвитку «Європа до 2020 року». 

Для реалізації стратегії «Європа до 2020 року» на рівні ЄС Європейська 

Комісія буде працювати у таких напрямках: створити ринок праці, 

побудований на гнучкості в динамічній економіці і безпеці при цьому для 

працівників; створити та адаптувати законодавство, яке буде відповідати 

принципам розумного регулювання, включаючи інструменти трудового 

законодавства (робочий час, час відпочинку, призначення на посаду, 

донесення інформації до працівників); підтримувати внутрішньоєвропейську 

мобільність працівників за допомогою необхідних інвестицій, особливо з 

Європейського Соціального Фонду; підтримувати посилення кооперації між 

інститутами трудового ринку, в тому числі державних установ зайнятості 

держав-членів ЄС; посилити ступінь соціального партнерства, підключити 

всі можливі служби до вирішення проблем у галузі зайнятості. Наголошено, 

що для України, яка планує вступ до ЄС, важливо усвідомити, що європейська 

інтеграція передбачає гармонізацію національного законодавства з положеннями 

концепцій сприяння зайнятості Європейського Союзу, оскільки норми ЄС 

найбільшою мірою відповідають цілям ефективної політики зайнятості та 

забезпечують запобігання дискримінації у сфері зайнятості, професійного 

навчання та освіти в цілому, забезпечення вільного переміщення працівників, 

функціонування спільного ринку праці. 

5. Зазначено, що держави з розвинутою ринковою економікою поступово 

відмовляються від жорсткої регламентації реалізації права на зайнятість. 

Пріоритетним стає завдання підвищення гнучкості ринку праці, що 

передбачає: а) ослаблення прямого втручання державних інституцій у сферу 

працевлаштування; б) відмову від жорсткої регламентації поведінки основних 

учасників відносин у сфері праці; в) посилення ролі договірних відносин між 

роботодавцем і працівником; г) зняття різних обмежень щодо форм зайнятості, 

робочого часу тощо. Доведено, що у політиці зайнятості переважної більшості 

країн сьогодні превалюють заходи, спрямовані не на пряме субсидування 
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створення нових робочих місць, а на розвиток потенціалу працівників і їх 

адаптацію до реальних потреб економіки. Стосовно безробітних це означає 

сприяння формуванню і збереженню у них мотивації і навичок, необхідних 

для зайняття робочих місць, коли вони з’являться. Вбачається, що такий 

підхід, спрямований на запобігання деградації робочої сили, відповідає 

умовам України та можливостям центрів зайнятості. Особлива увага в 

законодавстві ряду країн приділяється програмам зайнятості населення, які 

розглядаються в аспекті пристосування до структурних змін і мають дві цілі: 

отримання користі від економічного та технічного розвитку держави; захист 

тих груп населення, які стали безробітними у зв’язку із структурними 

змінами.  
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ВИСНОВКИ 

 

У висновках згруповано найбільш значущі наукові й практичні 

результати проведеного дослідження. Наведено узагальнення теоретико-

правових проблем співвідношення права на працю та права на зайнятість; 

визначено специфіку змісту права на зайнятість; охарактеризовано правовий 

статус безробітного як суб’єкта права на зайнятість; розглянуто юридичні 

гарантії та засоби реалізації права на зайнятість і права на соціальний захист 

від безробіття; визначено правовий механізм реалізації зазначених прав та 

окреслено принципи держаного регулювання цієї сфери; визначено атипові 

форми реалізації права на зайнятість, визначено головні напрямки 

удосконалення законодавства. У результаті проведеного дослідження 

сформульовано ряд висновків, пропозицій і рекомендацій, спрямованих на 

досягнення поставленої мети, зокрема: 

1. Визначено, що із правової точки зору зайнятість населення являє 

собою складний комплексний феномен, який віддзеркалюється у суспільних 

відносинах, пов’язаних з реалізацією економічно активним населенням своєї 

здатності до праці, володіє ознаками продуктивності, ефективності 

(раціональності), вільності обрання та гідності, розкривається у 

різноманітних видах діяльності людини. 

2. Доведено, що зайнятість населення як правова категорія 

характеризується, насамперед, якісними показниками, до яких належить 

повна, ефективна, продуктивна, вільно обрана та гідна робота. Особливим 

чином на сучасному етапі розвитку юридичної науки розглядається гідна 

зайнятість, яка у міжнародній теорії та практиці тлумачиться як категорія 

«гідна праця». Концепція гідної праці включає п’ять ключових характеристик: 

продуктивність, безпека, повага прав трудящих і соціальний захист, 

відповідний дохід, можливість впливати на ухвалення рішень щодо умов 

праці шляхом соціального партнерства. Запропоновано ч. 1 ст. 1 Закону 

України «Про зайнятість населення» доповнити тлумаченням цієї ознаки 
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явища зайнятості населення такого змісту: «Гідна зайнятість – зайнятість, яка 

приносить достатній дохід і при цьому залишає час для соціальних, сімейних, 

культурних, політичних та інших сторін життя, підвищення професійної 

кваліфікації». 

3. Аргументовано, що важливим критерієм, який характеризує 

зайнятість населення, є показник економічної активності населення, тобто 

показник включеності громадян у суспільні відносини зайнятості. У свою 

чергу, за термінологією МОП економічно активне населення тлумачиться як 

частка населення, яка забезпечує пропозицію робочої сили для виробництва 

товарів та послуг. Значення цієї категорії полягає, насамперед, у тому, що 

вона дозволяє при аналізі та прогнозі виділити причини зміни чисельності 

зайнятого населення тільки за рахунок його економічної активності. 

Відповідно запропоновано викласти п. 7 ст. 1 Закону України «Про 

зайнятість населення» у такій редакції: «Зайнятість – це сукупність 

суспільних відносин, пов’язаних з реалізацією економічно активним 

населенням своєї здатності до праці». 

4. Вказано, що у сучасної держави обов’язок захищати людину у 

випадку безробіття є основним напрямком соціальної політики, частиною 

якої є державна політика зайнятості, що являє собою систему регуляторних 

заходів і дій соціально-економічного, адміністративно-організаційного та 

правового характеру, які здійснюються державними і соціальними 

інститутами та спрямовані на забезпечення оптимального функціонування й 

розвитку сфери соціально-трудових відносин, у тому числі національного 

ринку праці, з метою забезпечення повної зайнятості. Державна політика 

зайнятості повинна відображати систему правових заходів, спрямованих на 

забезпечення зайнятості населення, та включати у себе механізми сприяння 

та забезпечення реалізації права на зайнятість при додержанні 

фундаментального принципу свободи праці. 

5. Обґрунтовано доцільність закріплення серед принципів державної 

політики зайнятості населення принципів «активної соціально-економічної 
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політики держави» і «відповідальності держави за формування та реалізацію 

політики у сфері зайнятості населення». Сутність першого принципу 

проявляється у формуванні державою комплексу заходів відносно 

попередження зростання рівня безробіття. Ключовим у комплексі таких 

заходів є правовий механізм, який окреслює правовий статус суб’єктів 

державної політики зайнятості. Окрім того, здійснення активної політики 

зайнятості має відбуватись із застосуванням організаційних та економічних 

заходів. Організаційні заходи покликані створити належну структуру органів, 

які мають реалізовувати активну державну політику у сфері зайнятості на 

основі існуючого правового механізму. Економічні заходи активної політики 

зайнятості включають механізм ефективного функціонування ринку праці, 

стимули для створення нових робочих місць, фінансову підтримку розвитку 

підприємницької діяльності, пом’якшення наслідків зовнішньої трудової 

міграції. Принцип відповідальності держави за формування та реалізацію 

політики сприяння зайнятості населення безпосередньо пов’язаний з 

соціальною роллю сучасної держави. Соціально відповідальна держава 

коректує та доповнює адміністративними методами роботу ринкової 

системи. Так, соціальна відповідальність держави, реалізована через її 

перерозподільний механізм, повинна відповідати інтересам широких верств 

населення й бути спрямованою на створення мотивацій до праці й 

зацікавленості у необхідних перетвореннях. Адже в умовах ринкової 

економіки вплив держави на рівень доходів громадян проявляється 

опосередковано, тому політика у сфері зайнятості повинна створювати умови 

для підвищення їх добробуту шляхом сприяння високій економічній 

активності населення.  

6. Констатовано, що право на зайнятість є віддзеркаленням 

відповідальної та активної соціальної політики держави. Право на зайнятість 

– це суб’єктивне право, законодавчо закріплене з метою реалізації права на 

працю, додержуючись його основних принципів. Право на зайнятість виступає, 

по-перше, як суб’єктивне право кожного громадянина, який належить до 
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категорії економічно активного населення, на державне сприяння в 

одержанні роботи або необхідної профпідготовки для цього, якому 

відповідає обов’язок держави в особі її компетентних органів здійснити таке 

сприяння, і, по-друге, як правочин реалізувати свої можливості на одержання 

роботи та державного сприяння в різних організаційно-правових формах і 

вимагати від відповідних органів та посадових осіб належного виконання 

цього обов’язку. 

7. Наводяться аргументи щодо незгоди з позицією науковців, які 

висловлюють точку зору щодо появи самостійної галузі права – права 

зайнятості – із подальшою заміною ним трудового права. Вказується, що 

саме трудове право покликане регулювати відносини, які виникають при 

реалізації людиною своєї природної унікальної здатності до праці як на 

виробництві, так і в інших галузях народного господарства. Правове 

регулювання цих відносин здійснюється від факту регламентації підстав їх 

виникнення і до їх припинення. Крім того, норми трудового права 

регламентують відносини, що виникають при укладенні колективного 

договору, при реалізації прав та обов’язків трудовим колективом, первинною 

виборною профспілковою організацією, що стосується регулювання 

трудових відносин. Трудове право регулює також питання оплати праці, 

робочого часу і часу відпочинку, дисципліни праці, розгляду і вирішення 

трудових спорів, страйків тощо, і «право зайнятості» у цьому випадку не 

володіє ані власним предметом, ані методом правового регулювання. 

8. Доведено, що право на зайнятість має на меті втілити комплексне 

право на соціальний захист від безробіття. Відповідно зміст права на 

зайнятість як суб’єктивного права складається із двох елементів: 

забезпечення зайнятості та сприяння зайнятості. Забезпечення у сфері 

зайнятості являє собою надання громадянам необхідної кількості роботи, 

гарантій з отримання цієї роботи та її збереження, а сприяння є, насамперед, 

створення державою умов для отримання роботи, професійного розвитку та 

підвищення конкурентоспроможності на ринку праці. Тому, коли у Законі 
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України «Про зайнятість населення» йдеться про сприяння зайнятості 

населення, у тому числі в сільській місцевості та на депресивних територіях 

чи сприяння зайнятості молоді першим робочим місцем, мається на увазі, що 

держава не бере на себе обов’язок створити нові робочі місця в сільській 

місцевості чи надати молоді необхідну роботу, а лише створює стимули, 

умови для економічної активності певних категорій населення. 

Запропоновано викласти ст. 3 Закону України «Про зайнятість населення» 

таким чином:  

«Стаття 3. Право на зайнятість 

1. Право на зайнятість – це право економічно активного населення на 

сприяння та забезпечення повної, вільно обраної та ефективної зайнятості. 

2. Сприянням зайнятості населення є заходи, спрямовані на підвищення 

конкурентоспроможності громадян на ринку праці. 

3. Забезпеченням зайнятості населення є заходи, спрямовані на пошук 

та отримання підходящої роботи або необхідної допомоги у сфері зайнятості 

населення». 

9. Право на зайнятість, як і право на працю, є відображенням принципу 

свободи праці, складовою якого є заборона примусової праці. Небажання 

працездатної особи працювати не є підставою для притягнення її до 

юридичної відповідальності. Однак політична та соціальна криза, яка 

нещодавно спіткала Україну, поставила незручне питання про запровадження 

«трудової повинності» для забезпечення обороноздатності держави. Як слідує 

із поняття «трудова повинність», яке викладене у Постанові Кабінету 

Міністрів України від 13 липня 2011 року № 753 «Про затвердження Порядку 

залучення працездатних осіб до суспільно корисних робіт в умовах воєнного 

стану», до виконання оборонних робіт особи можуть бути в обов’язковому 

порядку залучені у воєнний час (у змісті поняття «трудова повинність» 

йдеться не про правовий режим воєнного стану, а про воєнний час, юридичну 

характеристику якого у чинному законодавстві не визначено) та на період 

мобілізації, що є порушенням конституційних положень про те, що не 
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вважається примусовою робота чи служба, яка виконується особою лише 

відповідно до законів про воєнний і про надзвичайний стан. До того ж 

відповідно до визначення трудової повинності виходить, що до виконання 

обов’язкових оборонних робіт правомірно залучати осіб і з інших регіонів 

держави, що також не відповідає положенням чинного законодавства. Крім 

того, у п. 5 цієї Постанови вказується, що з кожною особою, залученою до 

трудової повинності, укладається строковий трудовий договір, що суперечить 

самій сутності трудового договору як угоди між працівником та 

роботодавцем, що виключає будь-яку обов’язковість, будь-який примус. Був 

також розширений перелік осіб, які можуть залучатись до трудової 

повинності, включаючи громадян, що самі забезпечують себе зайнятістю, 

тобто підприємців. В умовах тяжкого стану вітчизняної економіки, високого 

рівня безробіття, обмеження діяльності підприємців, які у своїй більшості 

самі є роботодавцями, тобто тими, хто створює в Україні робочі місця, 

шляхом їх мобілізації на обов’язкові роботи може мати більші соціально-

економічні наслідки, ніж ті, які урядовці намагаються попередити. 

Запровадження у чинному законодавстві трудової повинності без оголошення 

правового режиму воєнного чи надзвичайного стану є порушенням ч. 3 ст. 43 

Конституції України, що на практиці може призвести до соціального вибуху. 

Така тенденція має бути подолана, а право на працю українців не буде 

обмежуватись чи скасовуватись. 

10. Розглянуто, що у правовому аспекті безробіття – це правовий стан, 

що характеризується відсутністю в частини економічно активного населення 

можливості реалізації права на зайнятість з метою забезпечення повної, 

ефективної (раціональної), вільно обраної та гідної зайнятості. Визначено, що 

в основі правового розуміння безробіття не може знаходитись безробіття 

добровільне, у стані якого знаходиться особа через суб’єктивні причини, які 

цілком залежать від носія праці. Автор вбачає актуальним застосування  

досвіду деяких демократичних країн з розвинутою ринковою економікою, які 

у змісті власної Конституції закріплюють обов’язок працювати (ст. 27 
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Конституції Японії, ст. 4 Конституції Італії, ст. 58 Конституції 

Португальської Республіки, ст. 35 Конституції Іспанії), який означає, що 

лише громадяни, які бажають працювати, мають право вимагати від держави 

роботи та матеріального забезпечення на випадок її відсутності, звісна річ, 

якщо вони є працездатними. 

11. При вирішенні питання про правовий статус безробітного 

визначено декілька специфічних умов, за наявності яких особа може бути 

визнана безробітною та відповідно суб’єктом права на зайнятість. До таких 

умов належать: вікові обмеження, відсутність роботи та доходу, 

неможливість підшукати підходящу роботу, реєстрація в центрі зайнятості. 

Відповідно безробітний як суб’єкт права на зайнятість – це особа віком від 15 

років, яка немає роботи і джерел існування, пройшла реєстрацію у центрі 

зайнятості з метою пошуку підходящої роботи. 

12. Визначено, що правовідносин забезпечення та сприяння зайнятості 

є самостійної системою правовідносин у сфері реалізації права на зайнятість, 

врегульовані різними галузями права, мають найтісніший зв’язок із трудовим 

правом як його міжгалузевим інститутом, адже у кінцевому результаті 

спрямовані на встановлення трудових правовідносин та реалізації мети 

соціальної політики у подоланні безробіття. На відміну від самостійного 

працевлаштування громадян на роботу, відносини правовідносин 

забезпечення та сприяння зайнятості населення у зазначеному аспекті мають 

місце у тих випадках, коли встановленню трудових відносин передує 

сприяння громадянам у пошуку роботи з боку спеціальних уповноважених 

органів. Органи забезпечення та сприяння зайнятості населення – це 

організації будь-якої форми власності, головним напрямком діяльності яких є 

надання безробітним громадянам, які звертаються до відділень цих 

організацій, послуг у сфері сприяння та забезпечення зайнятості населення. 

До органів забезпечення та сприяння зайнятості населення автор відносить 

державну службу зайнятості як регіонально дислоковану мережу установ 
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(регіональних центрів зайнятості), де безробітним надають послуги у 

забезпеченні та сприянні зайнятості, та приватні агентства зайнятості. 

13. Для посилення захисту працівників, які вступають у 

правовідносини сприяння та забезпечення зайнятості з приватними 

агентствами зайнятості, запропоновано ст. 1 Закону України «Про зайнятість 

населення» доповнити дефініцією «приватні агентства зайнятості»: 

«Приватні агентства зайнятості – юридичні особи, які отримали ліцензію 

Міністерства соціальної політики України та пройшли акредитацію на право 

здійснення діяльності із надання послуг з посередництва у працевлаштуванні 

уповноваженим центральним органом виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, у 

порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України». Відповідно Розділ VI 

Закону України «Про зайнятість населення» необхідно доповнити нормою 

щодо умов акредитації на право здійснення діяльності із надання приватних 

послуг з посередництва у сприянні та забезпеченні зайнятості: 1) наявність 

статутного капіталу в розмірі не менш 500 тис. гривень; 2) відсутність 

заборгованості з виплат соціального внеску, податків, зборів та інших 

обов’язкових платежів; 3) наявність у керівника приватного агентства 

зайнятості вищої освіти, а також стажу роботи у сфері працевлаштування або 

сприяння зайнятості населення в Україні не менше двох років за останні три 

роки; 4) відсутність у керівника приватного агентства зайнятості судимості за 

здійснення злочинів проти особистості або злочинів у сфері економіки.  

14. Визначено, що опосередкованими об’єктами впливу політики 

соціального захисту від безробіття і суб’єктами сприяння та забезпечення 

права на зайнятість виступають роботодавці та їх об’єднання. У межах 

державної соціальної політики захисту від безробіття передбачається 

взаємодія держави з роботодавцями, спрямована на формування ефективного 

рівня та структури зайнятості, стимулювання створення нової роботи, 

недопущення масових звільнень працівників, забезпечення максимально 
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безболісного перерозподілу працівників, які вивільняються, на інші робочі 

місця, мінімального обсягу часткової зайнятості. 

15. Аргументовано, що соціальний діалог у сфері зайнятості – це форма 

реалізації державної соціальної політики у сфері зайнятості населення на 

договірній основі за участю працівників, роботодавців та уряду у процесі 

прийняття рішень щодо сприяння та забезпечення зайнятості населення. 

Запропоновано Розділ ІХ Закону України «Про зайнятість населення» 

викласти таким чином: 

«Розділ ІХ. Соціальний діалог у сфері зайнятості  

Стаття 50. Права та обов’язки роботодавців та професійних спілок як 

суб’єктів соціального діалогу у сфері зайнятості 

1. Роботодавці зобов’язані:  

1) завчасно інформувати та проводити консультації з профспілками з 

метою розроблення відповідних заходів, спрямованих на пом’якшення їх 

наслідків і зменшення чисельності вивільнених працівників; 

2) проводити попередні консультації з первинною профспілковою 

організацією, з якою укладено колективний договір, із залученням 

працівників, інших роботодавців, зокрема працівників суб’єктів 

господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні.  

2. Професійні спілки та їх об’єднання мають право: 

1) брати участь у консультаціях з питань залучення і використання в 

Україні іноземної робочої сили;  

2) отримувати регулярно або у належний час і зрозумілим способом 

інформацію про стан забезпечення зайнятості на підприємстві (розширення 

чи скорочення штату, причини та обсяг масових вивільнень, переведень на 

часткову зайнятість тощо), вжиті заходи щодо сприяння реалізації права на 

зайнятість (професійне навчання, підвищення кваліфікації, підтвердження 

неформального навчання тощо); 
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3) проводити разом з організаціями роботодавців та їх об’єднаннями, 

органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування 

консультації з питань зайнятості населення; 

4) вносити органам виконавчої влади, органам місцевого 

самоврядування, роботодавцям та їх об’єднанням обов’язкові для розгляду 

пропозиції щодо вдосконалення механізму забезпечення зайнятості 

населення відповідно до порядку, визначеного Кабінетом Міністрів України. 

Стаття 51. Умова щодо сприяння та забезпечення зайнятості населення 

у змісті колективного договору (угоди) 

1. При укладенні колективного договору (угоди) суб’єкти соціального 

діалогу зобов’язані включити до його змісту положення щодо засобів 

сприяння та забезпечення зайнятості на підприємстві. 

2. Контроль за виконанням умови щодо сприяння та забезпечення 

зайнятості населення у змісті колективного договору (угоди) покладається на 

представницький орган працівників, а також інші органи соціального діалогу 

у сфері зайнятості. 

Стаття 51-1. Органи соціального діалогу у сфері зайнятості 

1. Для підготовки погоджених рішень щодо здійснення політики 

зайнятості можуть створюватися координаційні комітети сприяння 

зайнятості, ради з професійної орієнтації та інші органи соціального діалогу. 

2. Порядок формування органів соціального діалогу у сфері зайнятості, 

повноваження та організація їх роботи визначаються відповідно до статті 9 

Закону України «Про соціальний діалог в Україні». 

16. Доведено, що юридичний механізм реалізації права на зайнятість 

має враховувати особливості, які склались за умов функціонування ринку 

праці. Автором критикується позиція законодавця щодо закріплення у п. 19 

ст. 1 Закону України «Про зайнятість населення» поняття «ринок праці» як 

системи правових, соціально-трудових, економічних та організаційних 

відносин, що виникають між особами, які шукають роботу, працівниками, 

професійними спілками, роботодавцями та їх організаціями, органами 
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державної влади у сфері задоволення потреби працівників у зайнятості, а 

роботодавців – у найманні працівників відповідно до законодавства. Так, 

включення до поняття «ринок праці» соціально-трудових, економічних та 

організаційних відносин, з одного боку, є показником використання 

законодавцем системного підходу до розуміння цього явища, а, з іншого – 

недостатньо конкретного окреслення правових ознак ринку праці. У цьому 

контексті Закон України «Про зайнятість населення» не закріплює жодних 

положень щодо визначення соціально-трудових, економічних та організа-

ційних властивостей ринку праці, які потребують відображення у діючому 

законодавстві. Тому пропонується поняття «ринок праці» у п. 19 ст. 1 Закону 

України «Про зайнятість населення» викласти так: «Ринок праці – правовий 

механізм задоволення потреб економічно активного населення у повній, 

ефективній та вільно обраній зайнятості». 

17. Вказано, що юридичні гарантії права на зайнятість не можна 

ототожнювати із гарантіями права на працю. Юридичні гарантії права на 

зайнятість слугують законодавчим інструментом забезпечення та сприяння 

зайнятості, допомагають втілити у життя природну здатність людини до 

праці. Автор вважає, що гарантії, закріплені у ст. 5-1 КЗпП України, 

належать до юридичних гарантій права на зайнятість. Означене є логічним 

продовженням положень ст. 1 Європейської соціальної хартії (переглянутої), 

згідно з якою з метою забезпечення ефективного здійснення права на працю 

держави зобов’язуються впроваджувати низку гарантій у сфері зайнятості 

населення. Відповідно назва ст. 5-1 має бути змінена на «Гарантії права 

громадян на зайнятість». 

18. Аналізуючи ст. 5 чинного Закону України «Про зайнятість 

населення», автор піддає сумніву віднесення окремих юридичних гарантій до 

гарантій права на зайнятість. Застосовуючи функціональний критерій 

класифікації, гарантії права на зайнятість поділяються автором на гарантії у 

сфері сприяння зайнятості населення та гарантії у сфері забезпечення 

зайнятості населення. Перші мають відображати права громадян на 
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обов’язкове створення державою умов та стимулів для їх повної, вільної та 

ефективної зайнятості, а другі – права щодо беззаперечного надання 

державою їм роботи чи матеріальної підтримки у разі неможливості 

миттєвого реагування на потреби громадян. Відповідно запропоновано ст. 5 

Закону України «Про зайнятість населення» викласти таким чином:  

«Стаття 5. Гарантії права на зайнятість 

1. Держава гарантує у сфері сприяння зайнятості населення: 

1) вільний вибір місця роботи шляхом прямого звернення до 

роботодавців або за посередництвом центрального органу виконавчої влади, 

що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової 

міграції, чи суб’єктів господарювання, які надають послуги з посередництва 

у працевлаштуванні; 

2) вільне обрання виду зайнятості; 

3) професійну орієнтацію та професійне навчання з метою реалізації 

принципу гідної праці; 

4) отримання безоплатної інформації у сфері зайнятості населення; 

5) участь в громадських та інших роботах тимчасового характеру. 

2. Держава гарантує у сфері забезпечення зайнятості населення: 

1) отримання безоплатних послуг у працевлаштуванні; 

2) професійне навчання із подальшим працевлаштуванням; 

3) матеріальне забезпечення на випадок безробіття». 

19. Визначено, що сутність професійної орієнтації як засобу сприяння 

зайнятості населення полягає у тому, що система профорієнтаційних послуг, 

які надаються державою, сприяє цілеспрямованому розвитку здібностей 

людини, зростанню її професіоналізму, працездатності, збереженню здоров’я, 

забезпечує ефективне використання трудового потенціалу особи, підвищення 

її соціальної та професійної мобільності, стимулює пошук людиною 

найефективніших засобів підвищення свого професійно-кваліфікаційного 

рівня, розвиток соціально-економічної ініціативи, інтелектуальної та трудової 

незалежності. Підкреслено, що професійна орієнтація має носити не лише 
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економічний характер зацікавленості, але й елемент прищеплювання, 

виховання в особи відчуття «сродності» праці, яка належить тільки людині та 

підвищує її творчі нахили на благо самої особи та суспільства. Означене 

тлумачення професійної орієнтації пропонується викласти у ст. 1 Закону 

України «Про зайнятість населення» у такому вигляді: «Професійна орієнтація 

– система профорієнтаційних послуг, спрямованих на формування економічної 

та творчої зацікавленості у професійному самовизначенні та реалізацію 

природної здатності до праці особи, виявлення її схильностей, здібностей, 

інтересів, можливостей та інших чинників, що впливають на вибір або зміну 

професії та виду трудової діяльності». 

20. Аргументовано, що сучасна система професійної орієнтації є 

недосконалою та не враховує потреби ринку праці. Передусім існуюча 

система професійної орієнтації не містить спеціалізованих правових 

механізмів, спрямованих на задоволення потреб найменш 

конкурентоспроможних осіб на ринку праці. Вказано, що державна система 

послуг масової профорієнтації повинна об’єднати як мінімум три 

спеціалізовані, але пов’язані між собою підсистеми: профорієнтацію молоді; 

профорієнтацію вивільнених працівників, безробітних та інших тимчасово 

незайнятих категорій громадян (наприклад, звільнених у запас із рядів 

Збройних сил); профорієнтацію специфічних груп населення (пенсіонерів, 

інвалідів, літніх осіб тощо). Відповідно мають бути прийняті державні 

програми, спрямовані на здійснення професійної орієнтації щодо вказаних 

підсистем. 

21. Наголошено, що основою, яка визначає сучасний зміст права на 

професійне навчання, є ідея безперервної освіти, яка охоплює всі види та 

форми навчальної діяльності людини протягом всього її життя, здійснювані  

як у навчальних закладах, так і поза ними. Головне завдання професійного 

навчання як засобу сприяння зайнятості населення – відновити професійну 

мобільність і конкурентоспроможність громадян для наступного 

працевлаштування. Професійне навчання як засіб сприяння зайнятості 
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населення передбачає функціонування таких механізмів: професійне 

навчання на виробництві, професійне навчання зареєстрованих безробітних 

(може здійснюватись у двох основних формах: формальній та неформальній), 

професійне навчання на підставі ваучера на отримання професійної освіти 

для осіб старше 45 років. Стосовно останнього механізму, то він видається 

оптимальним інструментом підвищення конкурентоспроможності осіб, які 

брали участь у проведенні антитерористичної операції, внутрішньо 

переміщених осіб працездатного віку за відсутності підходящої роботи. Такі 

особи повинні мати переважне право на отримання ваучера для здобуття 

професійної освіти. 

22. Зазначено, що сучасне законодавство про зайнятість визнає дві 

специфічні форми професійного навчання як на виробництві, так і за 

сприяння центрів зайнятості: формальне та неформальне. Вказано, що у 

Законі України «Про зайнятість населення» поняття неформальне професійне 

навчання осіб використовується лише щодо робітничих професій, що не 

узгоджується із ст. 1 Закону України «Про професійний розвиток 

працівників» від 12 січня 2012 року № 4312-VI, де використовується поняття 

«неформальне професійне навчання працівників». Автор обґрунтовує 

позицію щодо того, що коло осіб, які мають право на підтвердження 

результатів неформального навчання, має бути розширене та включати 

сучасні професії у сфері створення комп’ютерних програм, Інтернет-

технологій, графічного дизайну тощо. 

23. Визначено, що основними характеристиками тимчасових 

громадських робіт як засобу сприяння зайнятості є: суспільно корисна 

спрямованість робіт, яка сприяє не тільки прямому, але й непрямому 

збільшенню зайнятості (громадські роботи через розвиток соціальної та 

виробничої інфраструктури стимулюють створення постійних вакансій); 

створення роботи винятково з метою працевлаштування незайнятих, але 

бажаючих працювати громадян, які з різних причин не можуть знайти іншу 

оплачувану роботу; договірний характер відносин між всіма учасниками 
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процесу організації та проведення громадських робіт; тимчасовий характер 

зайнятості (протягом періоду дії строкового трудового договору або до 

працевлаштування на постійну роботу); неодмінна участь органів центрів 

зайнятості в організації та проведенні тимчасових громадських робіт. 

24. Вказано, що гнучкість на ринку праці необхідно розуміти як 

можливість ринку праці пристосовуватись до мінливих умов за рахунок 

переходу працівників від однієї форми зайнятості до іншої, широкого 

спектра умов найму, організації заробітної плати, додаткових виплат, 

робочого часу, форм і методів праці. У зв’язку з поширенням концепції 

гнучкості у ХХІ ст. на противагу стандартній трудовій зайнятості набула 

поширення нестандартна зайнятість, під якою автор пропонує розуміти будь-

які форми залучення до праці з відхиленнями від традиційного трудового 

договору у різних комбінаціях. До основних форм атипової зайнятості у 

правовому механізмі реалізації права на зайнятість автор відносить неповну 

зайнятість, дистанційну працю (телероботу) та позикову працю. Враховуючи 

необхідність здійснення правового захисту працівників, зайнятих в атипових 

формах зайнятості, запропоновано звернутись до європейської концепції 

флексек’юриті, яка передбачає раціональне збалансування гнучких та 

жорстких методів правового регулювання трудових відносин. 

25. Обґрунтовано, що категорії «неповна зайнятість» та «часткове 

безробіття» є протилежними, однак взаємопов’язаними поняттями. Так, 

часткове безробіття є одним із можливих наслідків вимушеної неповної 

зайнятості. У свою чергу, якщо «неповна зайнятість» є атиповою формою 

зайнятості, то «часткове безробіття» виступає, насамперед, страховим 

випадком у сфері соціального забезпечення та слугує підставою для надання 

працівникові допомоги по частковому безробіттю. Наголошено, що дефініція 

«часткового безробіття», наведена у п. 24 ст. 1 Закону України «Про 

зайнятість населення», більшою мірою відповідає явищу вимушеної неповної 

зайнятості. Тому пропонується доповнити ст. 1 Закону України «Про 

зайнятість населення» п. 11-1, який викласти у такому змісті: «Вимушена 
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неповна зайнятість – зайнятість працівника на умовах неповного робочого 

часу у зв’язку із зупиненням (скороченням) виробництва продукції з причин 

економічного, технологічного і структурного характеру без припинення 

трудових відносин». 

26. Визначено, що дистанційна праця (телеробота) як форма атипової 

зайнятості – це виконання роботи із використанням інформаційних 

технологій на підставі трудового договору, коли трудова діяльність 

здійснюється за межами приміщень роботодавця на постійній основі із 

можливістю самостійної організації процесу праці. Термін «дистанційна 

праця (телеробота)» як форма атипової зайнятості може бути використаний у 

таких випадках: 1) електронна робота вдома – найпоширеніша форма 

дистанційної праці (телероботи), яка практикується у власному будинку 

працівника, з використанням нових інформаційних і комунікаційних 

технологій. Порівняно з традиційною надомною працею, вона спирається на 

зовсім інший набір навичок, форм організації та зв’язків з центральним 

роботодавцем; 2) робота через супутникові центри – окремі підрозділи 

підприємства, географічно віддалені від центральної організації, що 

залишаються на постійному електронному зв’язку; 3) робота у сусідніх 

центрах, які забезпечені електронними засобами та є спільними для різних 

користувачів і належать різним підприємствам або індивідуальним 

підприємцям. Вони розташовані поблизу будинку працівників та також 

можуть бути використані для інших цілей, таких як дистанційне навчання, 

телемагазин або дозвілля; 4) мобільна робота для працівників, чия робота 

пов’язана з поїздками, коли можуть використовуватись електронні засоби 

зв’язку для того, щоб зв’язатись з роботодавцями та мати доступ до 

електронної пошти, банків даних та ін. 

27. Враховуючи різноманітні підходи правового регулювання 

дистанційної праці (телероботи) як атипової форми зайнятості у зарубіжних 

країнах, автором виділено чотири основні моделі: 1) врегулювання відносин 

із застосування дистанційної праці (телероботи) за допомогою колективних 
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договорів та угод; 2) внесення змін та доповнень у діюче законодавство щодо 

дистанційної праці (телероботи); 3) вироблення не обов’язкових кодексів, 

рекомендацій, що містять керівні принципи застосування дистанційної праці 

(телероботи); 4) поширення на дистанційних працівників загальних норм, які 

стосуються надомної праці. Пропонується включення до проекту Трудового 

кодексу України глави про дистанційну працю (телероботу), де було б 

визначено специфіку юридичної регламентації цієї форми атипової 

зайнятості. 

28. Зазначено, що позикова праця є самостійним явищем у сфері 

зайнятості, у деяких випадках перетинаючись із деякими кадровими, 

цивільно-правовими конструкціями та інститутами трудового права, але 

володіє притаманними лише цьому виду атипової зайнятості сутнісними 

властивостями, пов’язаними з участю у реалізації трудових правовідносин 

агентства позикової праці та організації-користувача. Вказано, що основною 

ознакою позикової праці як форми атипової зайнятості є тристоронній 

правовий зв'язок, який виникає між приватним агентством зайнятості, 

працівником та організацією-користувачем, при «роздвоєнні» функцій 

роботодавця. При цьому трудові правовідносини при позиковій праці 

існують між позиковим працівником та приватним агентством зайнятості, 

тоді як між організацією-користувачем та приватним агентством зайнятості 

наявні цивільно-правових правовідносини. Крім того, при позиковій праці 

місце роботи не збігається з місцезнаходженням роботодавця та існує 

ослаблений трудовий зв’язок між працівником і роботодавцем. 

Запропоновано у Законі України «Про зайнятість населення» та майбутньому 

Трудовому кодексі України у главі, присвяченій трудовим відносинам із 

позиковими працівниками, закріпити таке тлумачення позикової праці: 

«Позикова праця – це праця, здійснювана працівником за розпорядженням 

роботодавця в інтересах, під управлінням та контролем фізичної особи або 

юридичної особи, що не є роботодавцем цього працівника». Визнаючи появу 

позикової праці у вітчизняному законодавстві та активне її використання на 
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практиці, автор підкреслює негативні сторони цієї форми атипової 

зайнятості, які полягають у такому: передача в оренду працівника, зведення 

його до стану речі, майна є абсолютно аморальними; така форма зайнятості 

знижує цінність безперервності та довгостроковості трудових відносин; 

передбачає  більш слабкі соціально-економічні гарантії, які надаються 

позиковим працівникам порівняно з постійними. 

29. Доведено, що міжнародні стандарти правової регламентації 

реалізації права на зайнятість складаються з низки актів, які стосуються прав 

людини як загального міжнародного, так і регіонального характеру. У 

Загальній декларації прав людини, прийнятій ООН у 1948 році, 

закріплюється право на захист від безробіття, яке можна розуміти у двох 

аспектах: з одного боку, його реалізація повинна сприяти доступу до роботи, 

з іншого, оскільки безробіття приводить до втрати засобів існування, –  

забезпечення у випадку безробіття. Право на захист від безробіття у першому 

аспекті найбільш тісно пов’язане із правом на зайнятість, а у другому воно 

відповідає праву на соціальне забезпечення. До найважливіших актів ООН у 

сфері права на зайнятість також належать міжнародні конвенції, які 

стосуються як загальних питань зайнятості населення (Конвенція ООН «Про 

дискримінацію відносно жінок» від 1979 року), так і регулювання питання 

зайнятості окремих категорій (Конвенції ООН «Про захист прав всіх 

трудящих мігрантів і членів їх родин» від 1990 року, «Про права інвалідів» 

від 2006 року та ін.). 
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