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РЕЗЮМЕ 

 

Підписавши і ратифікувавши Угоду про асоціацію з Європейським Союзом, Україна 

задекларувала відданість демократичним європейським цінностям та взяла на себе 

зобов’язання гармонізувати національне законодавство з нормативно-правовими актами ЄС 

(так званий «acquis ЄС»). 

Необхідність впровадження змін до чинного трудового законодавства ґрунтується не 

лише на орієнтації України в бік ЄС, а й на тому факті, що воно та його принципи не завжди 

відповідають сучасним реаліям і досить часто не забезпечують створення законодавчих засад 

забезпечення гідної праці, політики зайнятості, безпечних та здорових умов праці, 

соціального діалогу, соціального захисту, соціального залучення, ґендерної рівності та 

недискримінації. 

Починаючи з 2019 року в Україні спостерігається так званий «турборежим» 

реформування трудового законодавства. Влада поставила за мету провести повну ревізію та 

здійснити значну реформу чинного трудового законодавства України. Деякі законодавчі 

ініціативи, які фактично постали відповіддю на виклики сьогодення, були прийняті достатньо 

швидко та не викликали значного резонансу в суспільстві: Закон України «Про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення правового регулювання 

дистанційної, надомної роботи та роботи із застосуванням гнучкого режиму робочого часу», 

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обліку 

трудової діяльності працівника в електронній формі» та інші. Із прийняттям зазначених 

законів вдалося частково розв’язати проблему значних адміністративних витрат на 

оформлення та супроводження трудових відносин, а також запровадити нові форми 

зайнятості, що в цілому дещо підвищило привабливість оформлення трудових відносин. В той 

же час, частина законопроєктів, як от Закон про працю №2708, яким планувалося 

запровадити нове трудове законодавство, викликали значний резонанс в суспільстві та 

значну критику з боку українського громадянського суспільства та міжнародних інституцій. 

Головна критика базувалася на невідповідності міжнародним зобов’язанням України, 

зокрема, конвенціям МОП, ратифікованим Україною та зобов’язанням України в сфері 

соціально-трудових відносин, зокрема відповідним директивам в межах Угоди про асоціацію 

з ЄС (Додаток XL до Угоди про асоціацію). 

Наразі найбільш дискусійними є низка законопроєктів в сфері трудових відносин щодо 

визначення на законодавчому рівні поняття трудових відносин та ознак їх наявності; щодо 

регулювання деяких питань трудових відносин; щодо врегулювання деяких нестандартних 

форм зайнятості; щодо спрощення регулювання трудових відносин працівників, які 

працюють у суб'єктів малого підприємництва, та зменшення адміністративного 

навантаження на підприємницьку діяльність; щодо дерегуляції трудових відносин; щодо 

https://www.ukrinform.ua/tag-zakon


4 
 

посилення захисту прав працівників; щодо удосконалення процедури вирішення 

індивідуальних трудових спорів; щодо регулювання праці домашніх працівників. 

Зазначені законопроєкти головним чином розроблені та зареєстровані у Верховній Раді 

України протягом останнього року (жовтень 2020р. - жовтень 2021р.), зокрема це: 

-  Проект Закону «Про внесення змін до Кодексу законів про працю України щодо 

визначення поняття трудових відносин та ознак їх наявності» (реєстр. № 5054 від 

09.02.2021р.) та альтернативний Законопроєкт «Про внесення змін до Кодексу законів про 

працю України щодо регулювання деяких питань трудових відносин» (реєстр. № 5054-1 від 

25.02.2021р.).  

-  Проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

дерегуляції трудових відносин» (реєстр №. 5388 від 16.04.2021р.). 

- Проект Закону «Про внесення змін до Кодексу законів про працю України щодо 

спрощення регулювання трудових відносин працівників, які працюють у суб'єктів малого 

підприємництва, та зменшення адміністративного навантаження на підприємницьку 

діяльність» (реєстр. № 5371 від 27.04.2021р.). 

- Проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

врегулювання деяких нестандартних форм зайнятості» (реєстр. № 5161 від 25.02.2021р.). 

- Проект Закону «Про внесення змін до Кодексу законів про працю України щодо 

удосконалення процедури вирішення індивідуальних трудових спорів» (реєстр. № 5555 від 

24.05.2021р.).  

- Проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

посилення захисту прав працівників» (реєстр. № 5266 від 18.03.2021р.). 

- Проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

регулювання праці домашніх працівників» (реєстр. № 5695 від 23.06.2021р.). 

Частина Законопроєктів, які є альтернативними до вказаних у переліку не ввійшла до 

даного списку, оскільки деякі законопроєкти прийнято за основу (законопроєкти №5388, 

№5161, №5266), відповідно розгляд альтернативних Законопроєктів втрачає сенс, а щодо 

іншої частини - на сайті ВРУ оприлюднено висновок профільного Комітету про відхилення 

законопроєктів (законопроєкти №5371-1, №5555-1, №5695-1). 

Питання аналізу вказаних Законопроєктів на відповідність Конвенціям МОП та 

директивам ЄС є одним з ключових в порядку денному українського суспільства. Серед 

найбільш комплексних документів варто відмітити «Технічні рекомендації Проєкту ЄС-МОП 

до проєктів законів про трудові відносини, нестандартні форми зайнятості, дерегуляцію 

трудових відносин». Позицію по кожному з Законопроєктів презентують та озвучують в 

заявах та аналітичних документах, підготовлених профспілками, громадськими 

організаціями, науковцями. Однак, більшість з вказаних документів присвячені тому чи 

іншому окремому законопроєкту і не відображають комплексний підхід до аналізу вказаної 

проблеми. 
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Даний аналітичний документ має за мету представити комплексний порівняльний 

огляд положень законодавчих актів розроблених та зареєстрованих у Верховній Раді України 

протягом останнього року (жовтень 2020р. - жовтень 2021р.), які наразі активно 

обговорюються в Україні щодо стандартів регулювання трудових відносин в Україні та країнах 

ЄС, включаючи питання рівності та недискримінації та виконання оцінки гендерного впливу. 

11 лютого 2021 року Європейський парламент схвалив резолюцію щодо виконання 

Україною Угоди про асоціацію з ЄС. У ній відзначаються успіхи України у виконанні Угоди. 

Однак, наводиться і низка критичних зауважень. 

В документі зазначається, що для вирішення проблем у сфері праці Європарламент 

закликає Раду асоціації визначити пріоритетом імплементацію міжнародних трудових 

стандартів, законодавства та практики ЄС у сферах соціальної політики, зайнятості та праці, 

норм колективних переговорів, соціального діалогу, боротьби з гендерною нерівністю та 

реформування трудового законодавства, щоб гарантувати, що інтереси соціальних партнерів 

збалансовані, а права працівників захищені відповідно до положень Угоди про асоціацію 

(статті 419-421 та 424) та відповідних конвенцій МОП (81, 87, 98, 117, 122, 129, 144 , 154 та 173); 

нагадує українському уряду, що його зусилля щодо покращення ділового клімату, залучення 

прямих інвестицій та сприяння економічному зростанню не повинні відбуватися за рахунок 

прав працівників та їх умов праці (п.110)1. 

При розробці законопроєктів в сфері трудових відносин необхідно пам’ятати, що більша 

частина нашого населення – це робітники, а не роботодавці. Значна частина проаналізованих 

законопроєктів спрямована на утвердження тези про те, що роботодавець та працівник - це 

два рівноправні учасники трудових відносин. Однак, враховуючи реалії ринку праці, 

формальну нерівність, що закріплена в чинному законодавстві (працівник підкоряється 

внутрішньому трудовому розпорядку, виконує накази керівництва, може бути притягнутий 

до дисциплінарної відповідальності тощо) не можна вести мову про закріплену 

юридичну рівність сторін, адже у роботодавця набагато більше важелів впливу 

на працівника. Домінування економічних інтересів роботодавця над особистими 

потребами працівників також є постійною об’єктивною дійсністю. Саме тому у відносинах 

«роботодавець-працівник» немає ані формальної, ані реальної рівності сторін. Національне 

трудове законодавство у всьому світі покликано певним чином збалансувати дану нерівність  

шляхом надання працівникам додаткових гарантій, і саме на це направлені міжнародні 

інструменти регулювання ринку праці. 

Можливість установлення роботодавцем і працівником безпосередньо у трудовому 

договорі додаткових прав, обов’язків і відповідальності, передбачена змінами, 

запропонованими у вказаних законопроєктах, викликає велике занепокоєння. Хоча принцип 

                                                           
1

Резолюція Європарламенту про виконання Угоди про асоціацію з Україною – питання трудових стандартів та освіти 

https://pon.org.ua/novyny/8675-rezolyucya-yevroparlamentu-pro-vikonannya-ugodi-pro-asocacyu-z-ukrayinoyu-pitannya-trudovih-
standartv-ta-osvti.html  

https://pon.org.ua/novyny/8675-rezolyucya-yevroparlamentu-pro-vikonannya-ugodi-pro-asocacyu-z-ukrayinoyu-pitannya-trudovih-standartv-ta-osvti.html
https://pon.org.ua/novyny/8675-rezolyucya-yevroparlamentu-pro-vikonannya-ugodi-pro-asocacyu-z-ukrayinoyu-pitannya-trudovih-standartv-ta-osvti.html
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свободи укладення договорів слід застосовувати в усіх можливих випадках, він має 

використовуватися з урахуванням і дотриманням загальних правил і мінімальних вимог, 

установлених трудовим законодавством і застосовними колективними договорами, особливо 

у сфері трудових відносин. 

Введення диспозитивних елементів у трудові відносини, зокрема, визначення умов 

праці та умов звільнення у трудовому договорі, який матиме перевагу в регулюванні трудових 

відносин, може призвести до встановлення роботодавцями таких умов у трудових договорах, 

на які працівники вимушені будуть погоджуватися для влаштування на роботу.  

У цьому контексті доречно забезпечити, щоб вищезгадана можливість 

супроводжувалася захисною умовою, яка обмежує можливість установлення в трудовому 

договорі інших умов ситуаціями, де ці інші положення є більш сприятливими для працівника, 

відповідно до загальних правил і мінімальних вимог, установлених трудовим законодавством 

або застосовними колективними договорами. Від держави вимагається у процесі 

реформування трудового законодавства забезпечити фахове і виважене регулювання 

трудових відносин, які відіграють велику роль у житті кожної людини та мають важливе 

соціальне значення.  

Аналіз вищезазначених Законопроєктів дозволив виділити загальні позитивні 

тенденції трудової реформи, які сприяють наближенню законодавства України до 

міжнародних та європейських трудових стандартів. Серед них, в першу чергу, варто відмітити:  

- договірне регулювання трудових відносин; 

- розширення правової бази щодо обов’язку роботодавця інформувати працівників про 

основні аспекти трудового договору або трудових відносин; 

- визнання права працівника перебувати в трудових відносинах одночасно з іншими 

роботодавцями; 

- визначення на законодавчому рівні поняття «роботодавець» тощо. 

Нормами окремих Законопроєктів пропонуються зміни, які сприяють наближенню 

українського законодавства до міжнародних та європейських трудових стандартів. Мова 

йде про:   

- визначення на законодавчому рівні поняття «трудові відносини», що частково 

узгоджуватиметься з положеннями Рекомендації МОП №198 (реєстр. №5054, №5054-1); 

- визначення правонаступництва у трудових відносинах, що частково 

узгоджуватиметься з положеннями Директиви Ради 2001/23/ЄC (реєстр. №5054, №5054-1); 

- запровадження особливого виду трудового договору – трудовий договір з 

нефіксованим робочим часом, що частково узгоджуватиметься з положеннями Директиви 

2019/1152 (реєстр. №5161); 

- визнання права всіх працівників на укладення колективних договорів, у тому числі тих, 

що працюють у роботодавців – фізичних осіб та визначення механізму поширення норм 
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галузевої угоди на всіх роботодавців відповідної галузі, що узгоджуватиметься з положеннями 

Рекомендації МОП № 91 (реєстр. №5266); 

-  удосконалена процедура регулювання строкових трудових договорів та 

запровадження заходів для запобігання зловживанням строковими трудовими договорами 

(реєстр. №5388), що частково узгоджуватиметься з положеннями Конвенції МОП №158, 

Директиви (ЄС) 2019/1152, Директиви1999/70/ЄС; 

- закріплення на законодавчому рівні можливості проведення процедури медіації у 

сфері трудових відносин (реєстр. №5555), що частково узгоджуються з положеннями 

Рекомендації МОП №130; 

- закріплено на законодавчому рівні поняття «домашньої праці, правовий статус 

домашніх працівників та особливості його регулювання (реєстр. №5695), що 

узгоджуватиметься з положеннями Конвенція МОП №189 тощо. 

Положення частини Законопроєктів містять значний перелік норм, які суперечать 

міжнародним та європейським нормативно-правовим актам і потребують ґрунтовного 

доопрацювання а, в певних випадках, видалення. Так законопроєкти №5054, 5054-1, 5161, 

5388 та 5371 містять положення, що суперечать Директивам ЄС:  

- Директиві Ради № 89/391/ЄЕС про впровадження заходів для заохочення 

вдосконалень у сфері безпеки і охорони здоров’я працівників під час роботи;  

- Директиві Ради № 91/383/ЄЕС про доповнення заходів із заохочення покращення 

безпеки та здоров'я на роботі працівників з фіксованим терміном працевлаштування або 

тимчасовим працевлаштуванням;  

- Директиві Ради № 91/533/ЄЕС про обов'язок роботодавця інформувати працівників 

про умови, що застосовуються до контракту чи трудової угоди; 

- Директиві Ради № 1999/70/ЄС про рамкову угоду про роботу на визначений термін, 

укладеної ЄКПС [Європейська конфедерація профспілок], СКПРЄ [Спілка конфедерацій 

підприємців і роботодавців Європи] та ЄЦРП [Європейський центр роботодавців і 

підприємств] ;  

- Директиві Ради 2003/88/ЄС про деякі аспекти організації робочого часу; 

- Директиві Ради № 98/59/ЄС про наближення законодавств держав-членів щодо 

колективного звільнення;  

- Директиві (ЄС) 2019/1152 Європейського Парламенту та Ради про прозорі та 

передбачувані умови праці в Європейському Союзі;  

а також ряду Конвенцій та Рекомендацій МОП:  

- Конвенції МОП №81 про інспекцію праці у промисловості й торгівлі; 

- Конвенції МОП №87 про свободу асоціації та захист права на організацію; 

- Конвенції МОП № 98 про застосування принципів права на організацію і на ведення 

колективних переговорів; 

- Конвенції МОП № 129 про інспекцію праці в сільському господарстві; 
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- Конвенції МОП № 132 про оплачувані відпустки; 

- Конвенції МОП № 135 про захист прав представників працівників на підприємстві та 

можливості, що їм надаються; 

- Конвенції МОП № 155 про безпеку й гігієну праці та виробниче середовище; 

- Конвенції МОП № 158 про припинення трудових відносин з ініціативи роботодавця; 

- Рекомендації МОП № 166 щодо припинення трудових відносин з ініціативи 

роботодавця; 

- Рекомендації МОП №189 щодо загальних умов стимулювання створення робочих 

місць на малих та середніх підприємствах; 

- Рекомендації МОП № 198 щодо трудових відносин. 

Наявність вказаних суперечностей, в свою чергу, призводить до порушення зобов’язань 

України в рамках Угоди про асоціацію, зокрема: ч.1. ст.291, відповідно до якої Україна 

зобов'язується «сприяти розвитку торгівлі таким чином, який сприяє повній і продуктивній 

зайнятості та гідній праці для всіх, а також ефективному виконанню основоположних та 

пріоритетних Конвенцій МОП»; ст. 424, відповідно до якої Україна зобов'язується 

«забезпечувати поступове наближення до права, стандартів та практики ЄС у сфері 

зайнятості, соціальної політики та рівних можливостей, як зазначено у Додатку ХL до 

Угоди»2. 

Хоча трудові та соціальні права жінок міжнародне законодавство виокремлює та 

передбачає окремі гарантії їх дотримання, Україна наразі має труднощі з їх запровадженням 

на практиці. 

Україна підписала понад 20 міжнародних зобов’язань в цій галузі, і водночас, проектує 

поточну комплексну реформу трудового законодавства без огляду на них. Це викликає подив, 

оскільки український уряд з 2018 по 2021 роки підготував та видав 6 методичних вказівок 

щодо різних видів гендерного аналізу, з котрих відразу три мали б бути застосовані до такого 

роду законопроєктів: рекомендації з гендерно-правової експертизи, з інтеграції гендерних 

підходів (гендерного аналізу при розробці нормативно-правових актів) та з оцінки впливу 

галузевих реформ. 

Водночас, як показує огляд законопроєктів в галузі трудових та соціальних відносин, 

розроблених та /або поданих до Верховної ради України за останній рік, ми не часто бачимо 

результати їх застосування у вигляді гендерно-чутливих законопроєктів з питань 

регулювання трудових відносин в Україні.  

З понад 20 таких законопроєктів розглянуто десять, котрі прямо стосуються трудових 

відносин та були подані/зареєстровані у Верховній Раді України з жовтня 2020 по жовтень 

2021р, шість із яких подані урядом, а чотири – народними депутатами України.  

                                                           
2 Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії 

і їхніми державами-членами, з іншої сторони (ратифікована із заявою 16 вересня 2014 р.) 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#Text. 
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Виконаний огляд експертизи шести урядових законопроєктів, для яких гендерно-

правова експертиза Мінюсту на відповідність їх положень принципу рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків є обов’язковою, показав, що лише два з них (№5054 та № 

5555), можуть бути розцінені як відносно гендерно коректні. Натомість, ще два є 

амбівалентними щодо прав працівниць, містячи положення як на їх користь, так і  на шкоду: 

законопроєкт № 5266 та Проєкт Закону України «Про безпеку та здоров’я працівників на 

роботі». І два законопроєкти (№ 5388 та № 5161) можуть бути розцінені як ті, що містять 

положення, спроможні завдати шкоди працівницям-жінкам. 

Ця ситуація може бути показовою щодо питання адекватності чинних процедур 

гендерно-правової експертизи та інших інструментів, розроблених урядом, щоб запобігати 

появі невідповідних законодавчих норм, що утискають трудові права жінок. Ці інструменти 

явно потребують посилення. 

Сьогодні вже стає зрозуміло, що правове регулювання трудових відносин в Україні вже 

найближчим часом може зазнати значних змін.  Законодавство у сфері трудового права буде 

реформуватися своїм шляхом, враховуючи нові реалії в галузі працевлаштування. Однак цей 

шлях має враховувати той факт, що жодна реформа не може проводитися з лейтмотивом 

потенційного або реального звуження фундаментальних прав людини, якими є трудові та 

профспілкові права. Реформа трудового законодавства повинна базуватись на дотриманні 

основних принципів трудового права (свобода праці й зайнятості, заборона примусової праці; 

право на працю, захист від безробіття, допомога у працевлаштуванні та матеріальна 

підтримка безробітних; рівноправність у праці й зайнятості, заборона дискримінації в праці 

тощо), залученні сторін соціального діалогу до обговорення та узгодження Законопроєктів, 

відповідати передовим світовим та європейським практикам і стандартам в сфері трудового 

законодавства.  

У документі проаналізовано понад 90 нормативно-правових актів в сфері трудового 

законодавства, недискримінації та гендерної рівності: Директиви ЄС, документи 

міжнародних організацій, Конвенції МОН, постанови КМУ, Рекомендації МОН, Укази 

Президента, Постанови КМУ тощо. 

This publication was produced within the project “Support activities of UNP EaP CSF in 2021-

2023” implemented by the Institute for Economic Research and Policy Consulting with the financial 

support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the authors and do not 

necessarily reflect the views of the European Union or the Institute for Economic Research and 

Policy Consulting. 
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