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Питання 1 Міжнародне законодавче регулювання
трудових відносин

Основні правила та принципи державної політики у сфері праці закріплені
у документах
Організації Об'єднаних Націй (ООН),
конвенціях і рекомендаціях Міжнародної організації праці,
задекларовані в актах Ради Європи та інших міжнародних й регіональних
організацій.
Право на працю і захист від безробіття проголошено
Загальною декларацією прав людини (ООН, 1948 p.),
Міжнародним Пактом про економічні, соціальні та культурні права (ООН,
1966 p.),
Конвенціями і Рекомендаціями Міжнародної організації праці (МОП);
на європейському рівні право на працю встановлено Європейською
соціальною хартією (Рада Європи, 1961 p., переглянута у 1996 р.)
тощо.



Відповідно до ст. 9 Конституції України діючі міжнародні договори,
згода на обов'язковість яких дана Верховною Радою, є частиною
національного законодавства України.

Якщо міжнародним договором або міжнародною угодою, в яких бере
участь Україна, встановлені інші правила, ніж ті, які містить законодавство
України про працю, то застосовуються правила міжнародного договору або
міжнародної угоди (ст. 8-1 КЗпП України).

Таким чином, в Конституції нашої держави і в Кодексі законів про працю
України закріплений принцип пріоритету міжнародно-правових норм перед
нормами національного законодавства.

Міжнародне правове регулювання праці - це встановлена
міжнародними договорами (актами) система стандартів щодо регулювання
праці, яку держави, що приєдналися до відповідного міжнародного договору
(ратифікували його), використовують в національному трудовому
законодавстві.

Суб'єктами міжнародно-правового регулювання праці є ООН та її
спеціалізований орган - Міжнародна Організація Праці (МОП).

Суб'єктами міжнародно-правового регулювання праці можуть бути різні
об'єднання держав: Рада Європи, Європейський Союз, СНД.



Рівність у праці виключає дискримінацію, під
якою розуміється будь-яка відмінність,
недопущення або перевага, що
встановлюється за ознакою раси, статі,
релігії, іноземного, соціального
походження, віку, сімейного стану, що
приводять до порушення рівності
можливостей в галузі праці і занять.

Основний принцип міжнародно-правового регулювання праці - рівність в 
здійсненні прав і свобод людини.



Міжнародний Білль про права людини:
• Загальна декларація прав людини (1948 р.) 
• Міжнародний пакт про громадянські та політичні права (1966 р.)
• Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права (1966 р.)

ООН у 1966 році прийняла Пакт про громадянські та політичні
права, в якому містяться такі права у сфері трудових відносин:
заборона примусової праці,
вільне здійснення права на асоціацію, включаючи право на
створення професійних спілок.
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Загальна декларація прав людини схвалена Генеральною
Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 року у вигляді резолюції. Вона не
має обов’язкового характеру. Це, насамперед, програмний,
політичний документ великого авторитету і моральної сили – саме
ним закладено основи міжнародного захисту прав людини.

Стаття 23 (Загальна декларація прав людини)
1. Кожна людина має право на працю, на вільний вибір роботи, на

справедливі і сприятливі умови праці та на захист від безробіття.
2. Кожна людина, без будь-якої дискримінації, має право на рівну

оплату за рівну працю.
3. Кожний працюючий має право на справедливу і задовільну

винагороду, яка забезпечує гідне людини існування, її самої та її сім'ї,
і яка в разі необхідності доповнюється іншими засобами соціального
забезпечення.

4. Кожна людина має право створювати професійні спілки і
входити до професійних спілок для захисту своїх інтересів.

Загальна декларація прав людини



Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права
(схвалений Асамблеєю ООН в 1966 році ) за своєю юридичною
природою є міжнародним договором (конвенцією), ратифікованим
більшістю держава – членів ООН. У Пакті містяться конкретні
зобов’язання держав щодо втілення в життя його положень.
 Право на справедливі і сприятливі умови праці, включаючи
справедливу заробітну плату без дискримінації.
 Задовільні умови існування для працівників і їх сімей.
 Безпечні і здорові умови праці.
 Однакові для всіх умови просування по роботі виключно на
основі трудового стажу і рівня кваліфікації.
 Право на відпочинок.
 Право на профспілкову організацію.
 Право на страйк.
 Особлива охорона праці та інтересів жінок-матерів, дітей і
підлітків.

Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права



2Глобальний Договір є повністю добровільною ініціативою, що дає унікальну 
можливість приєднання до мережі лідуючих компаній світу.
За допомогою такої сили, як колективні дії, Глобальний Договір сприяє 
концепції соціальної відповідальності бізнесу та участі ділових кіл у вирішенні 
проблем глобалізації.
Приватний сектор разом з іншими соціальними учасниками може відіграти 
суттєву роль у реалізації бачення Генерального Секретаря сталої та 
всеохоплюючої економіки.

Глобальний Договір є добровільною ініціативою
корпоративного громадянства, що має 2 цілі:

1. Просування та впровадження десяти
принципів Глобального Договору у бізнес
діяльність в усьому світі

2.Налагодження партнерства
заради підтримки цілей ООН

Глобальний Договір не є кодексом поведінки. Він надає нового вигляду корпоративному
громадянству, створюючи платформу на основі загальновизнаних принципів для сприяння новим
ініціативам та співробітництву з громадськими та іншими організаціями.

Глобальний Договір є доповненням інших добровільних ініціатив та регуляторних підходів, що
сприяє впровадженню у бізнес практику принципів у сфері прав людини, стандартів праці, охорони
навколишнього середовища та боротьби з корупцією.



Права людини
Принцип 1: Ділові кола мають

поважати та дотримуватись підходу щодо
захисту міжнародно-визнаних прав людини;

Принцип 2: Ділові кола не повинні
брати участь у порушенні прав людини.

Трудові відносини
Принцип 3: Ділові кола мають підтримувати

принцип свободи асоціацій та визнавати право на
колективний договір;

Принцип 4: Ділові кола мають підтримувати
ліквідацію усіх форм примусової та зобов'язувальної
праці;

Принцип 5: Ділові кола мають підтримувати
ліквідацію дитячої праці;

Принцип 6: Ділові кола мають підтримувати
ліквідацію дискримінації прийому на роботу та в
професійній діяльності.

Загальна Декларація 
прав людини;

Декларації Міжнародної 
організації праці щодо основних 
принципів та прав у сфері праці
Ріо-де-Жанейрська декларація з 
навколишнього середовища та 

розвитку;Конвенції ООН з 
протидії корупції

10 принципів  
Глобального

Договору
ООН



Права людини
• Створювати та розробляти критерії 

прав людини для входження на/виходу з 
ринків;

• Розробляти чітку політику та заходи 
щодо захисту прав працівників;

• Оцінювати  вплив  підприємницької 
діяльності  на  права  людини,   особливо  
коли планується впровадження нових 
заходів, засобів та капіталовкладень;

• Залучатись до діалогу з 
представниками уряду, трудовими 
спілками, неурядовими організаціями для 
обговорення питань прав людини;

• Запроваджувати програми для 
сприяння поліпшення здоров'я та 
добробуту працівників.

Трудові відносини
• Приймати рішення та правила, що 

дозволяють працівникам вільно приймати 
рішення щодо створення або входження до 
складу профспілки, або укладення 
колективного договору;

• Проводити аудит та визначати чи не 
використовується примусова праця;

• Використовувати відповідні та 
ефективні механізми перевірки віку при 
прийомі на роботу;

• Співпрацювати з відповідними 
партнерами з тим, щоб діти, що не досягай 
працездатного віку, не працювали, водночас 
пропонуючи альтернативні рішення як для 
них, так і для їх сімей;

•Сприяти розумінню та розробляти 
заходи по усуненню будь-яких форм 
дискримінації при прийомі на роботу, 
працевлаштуванні, умов контракту, 
заробітної плати, навчання та тренінгів.

Компанії можуть здійснювати наступні заходи:



Міжнародна Організація Праці (МОП) 
Декларація фундаментальних обов’язків та прав на роботі провадить рамки

міжнародних прав працівників через прийняті міжнародною спільнотою «ключові
стандарти трудових відносин», котрі поширюються на: свободи та права сторін у
процесі перемовин про оплату праці між підприємцями та урядом; усунення
примусової та дитячої праці; усунення дискримінації у трудових відносинах.

Трьохстороння Декларація принципів щодо транснаціональних компаній та
соціальної політики (1977 р., 2000 р.) встановлює принципи, що пропонують
орієнтири транснаціональним компаніям, урядам, організаціям працедавців та
працівників у сферах працевлаштування, тренінгів, умов праці та життя і промислових
відносин.

Кодекс поведінки стосовно безпеки та охорони здоров’я містить практичні
рекомендації стосовно відповідальності за безпеку зайнятості та охорону здоров’я як у
державному, так і в приватному секторі.

Кодекс поведінки стосовно ВІЛ/СНІД містить фундаментальні принципи
розробки політики та практичних посібників, з допомогою яких можливо розробити
чіткі відповіді на рівні підприємства, громади та нації стосовно профілактики
ВІЛ/СНІД, управління та пом’якшення впливу ВІЛ/СНІД на сферу праці, усунення
дискримінації на базі реального чи сприйнятого ВІЛ статусу.



У Європі джерелами міжнародно-правового регулювання праці є акти, прийняті
Радою Європи і Європейським Союзом.

Рада Європи прийняла понад 160 конвенцій, хартій, угод і протоколів до них, в
тому числі Європейську соціальну хартію (1961 р.), Переглянуту Європейську
соціальну хартію у 1996 р., Європейську конвенцію про захист прав людини і
основних свобод 1950 р.

Переглянута Європейська соціальна хартія передбачає 31 право у галузі
зайнятості, праці, медичного обслуговування, охорони здоров'я, соціального
забезпечення.

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року слугує
основою для Європейського суду з прав людини.

Європейський Союз в 1989 р. прийняв Хартію основних прав працівників, що
проголошує соціальні й економічні права.
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Україна є членом РЄ з 9 листопада 1995 р .
З травня 1996 р. міністр закордонних справ України підписав Європейську соціальну 
хартію, а згодом - 7 травня 1999 р. було підписано і новий варіант цього документа -
Переглянуту Європейську соціальну хартію. Проте економічні чинники поки що не 
дозволяють ратифікувати цей документ Верховною Радою України
Трудове законодавство України більшою мірою відповідає міжнародним стандартам, 
ніж соціально-забезпечувальне

Рада Європи (Council of Europe)



Діаграма участі країн у міжнародних договорах і наднаціональних європейських 
організаціях.



Україна як держава - член СНД є учасницею
багатосторонніх угод, деякі з яких включають регулювання
трудових відносин, прав людини і громадянина в трудовій і
соціальній сферах. Наприклад, угода, прийнята державами -
членами СНД, про співпрацю в галузі трудової міграції і
соціального захисту трудящих-мігрантів (1994 р.).

Україна також є учасницею значного числа двосторонніх
міждержавних угод щодо регулювання відносин у галузі праці й
соціальній сфері.

у 1993 р. укладена угода "Про трудову діяльність і соціальний
захист громадян Російської Федерації і України, що працюють за
межами своїх держав",

у 1996 р. аналогічна угода укладена між урядами України та
Республіки Білорусь,

у 1997 р. укладена угода між урядом України та урядом
Чеської Республіки про взаємне працевлаштування громадян
України та громадян Чеської Республіки. 5



Сучасні моделі регулювання соціальне трудових відносин:
- європейська (континентальна) модель - характеризується високим рівнем правової захищеності, жорсткими нормами трудового права, орієнтованими на збереження робочих місць, поширеністю тарифного регулювання з незначною диференціацією заробітної плати. Модель дістала високу оцінку МОП, хоча має певні недоліки: зростання безробіття, ускладнення доступу на ринок праці молоді та інших недостатньо захищених верств населення, послаблення стимулюючої ролі заробітної плати, зниження темпів соціально-економічного зростання;
- англосаксонська модель - відзначається значно нижчим рівнем соціальних гарантій, ширшими правами роботодавців у наймі та звільненні працівників, високою диференціацією заробітної плати. Перевагами моделі є більш високі темпи зростання, активність у створенні нових робочих місць, зниження рівня безробіття, недоліками — поляризація суспільства та збільшення бідності в суспільстві;
- китайська модель — ґрунтується на централізованому регулюванні зайнятості на державних підприємствах і значній свободі цього процесу в приватному і концесійному секторах. При такому підході в Китаї незважаючи на величезну кількість трудових ресурсів підтримується невисокий рівень безробіття.
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Зміст законодавчих і нормативних актів трудового кодексу Франції 
(дев’ять книг 





Три моделі регулювання СТВ у Японії. 




