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Мета: здійснити порівняльний огляд положень законодавчих
актів щодо стандартів регулювання трудових відносин в
Україні та ЄС, включаючи питання рівності та недискримінації
та оцінки їх гендерного впливу.

Угода про асоціацію Україна-ЄС
Стаття 291 Багатосторонні трудові стандарти та
угоди.
Сторони
підтверджують
своє
зобов’язання щодо ефективного виконання
основоположних та пріоритетних конвенцій
МОП, які вони ратифікували, та Декларації
МОП стосовно основних принципів та прав у
світі праці 1998 року. Сторони також
розглядають питання про ратифікацію та
імплементацію інших конвенцій МОП, які
класифікуються МОП як такі, що відповідають
сучасним вимогам.

Стаття 419 Сторони посилюють діалог та
співробітництво щодо забезпечення гідної
праці, політики зайнятості, безпечних та
здорових умов праці, соціального діалогу,
соціального захисту, соціального залучення,
гендерної рівності та недискримінації.
Стаття 424
Україна забезпечує поступове
наближення до права, стандартів та практики
ЄС у сфері зайнятості, соціальної політики та
рівних можливостей, як зазначено у Додатку
ХL до Угоди.

Державна програма стимулювання економіки для
подолання негативних наслідків, спричинених
обмежувальними заходами щодо запобігання
виникненню і поширенню гострої респіраторної
хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARSCoV-2, на 2020-2022 роки.

Пункт
106
програми
передбачає
удосконалення трудового законодавства
щодо:
•

поняття трудових відносин та ознак їх
наявності;

•

лібералізації
та
трудових відносин;

•

альтернативних способів вирішення
індивідуальних трудових спорів шляхом
залучення медіаторів;

•

переходу
на
електронний
облік
інформації про трудову діяльність
працівника;

•

понять нестандартних форм зайнятості.

дебюрократизації

Хронологічні рамки: здійснено аналіз законопроектів в сфері регулювання трудових
відносин, які зареєстровані в Верховній Раді протягом останнього року (жовтень 2020 жовтень 2021р.), на відповідність міжнародним та європейським трудовим стандартам.

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
законопроект «Про внесення змін до Кодексу законів про працю України щодо регулювання деяких
питань трудових відносин» (реєстр. № 5054-1 від 25.02.2021р.).
2. Проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо дерегуляції трудових
відносин» (реєстр №. 5388 від 16.04.2021р.).
3. 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.).
4. Проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання деяких
нестандартних форм зайнятості» (реєстр. № 5161 від 25.02.2021р.).
5. Проект Закону «Про внесення змін до Кодексу законів про працю України щодо удосконалення
процедури вирішення індивідуальних трудових спорів» (реєстр. № 5555 від 24.05.2021р.).
6. Проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту прав
працівників» (реєстр. № 5266 від 18.03.2021р.).
7. Проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання праці
домашніх працівників» (реєстр. № 5695 від 23.06.2021р.).
Законопроекти №5388, №5161, №5266 прийнято за основу,
відповідно розгляд
альтернативних законопроектів втрачає сенс.
Законопроекти №5371-1, №5555-1, №5695-1 - на сайті Верховної Ради оприлюднено висновок
профільного Комітету про відхилення законопроектів.
1.

Аналіз вказаних законопроектів дозволив виділити загальні позитивні тенденції трудової реформи, які
сприяють наближенню законодавства України до міжнародних та європейських трудових стандартів:
•
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 законопроектів пропонуються зміни, які додатково сприяють наближенню
українського законодавства до міжнародних та європейських трудових стандартів:
•
визначення на законодавчому рівні поняття «трудові відносини»;
•
визначення правонаступництва у трудових відносинах;
•
запровадження особливого виду трудового договору – трудовий договір з нефіксованим робочим
часом;
•
визнання права всіх працівників на укладення колективних договорів, у тому числі тих, що
працюють у роботодавців – фізичних осіб та визначення механізму поширення норм галузевої
угоди на всіх роботодавців відповідної галузі;
•
удосконалена процедура регулювання строкових трудових договорів та запровадження заходів для
запобігання зловживанням строковими трудовими договорами;
•
закріплення на законодавчому рівні можливості проведення процедури медіації у сфері трудових
відносин;
•
закріплено на законодавчому рівні поняття «домашньої праці, правовий статус домашніх
працівників та особливості його регулювання.

Одночасно, положення законопроектів містять значний перелік норм, які
суперечать міжнародним та європейським нормативно-правовим актам і потребують
ґрунтовного доопрацювання а, в певних випадках, видалення. Зокрема, законопроекти
№5054, 5054-1, 5161, 5388 та 5371 містять положення, що
суперечать Директивам ЄС:
• Директиві Ради № 89/391/ЄЕС;
• Директиві Ради № 91/383/ЄЕС;
• Директиві Ради № 91/533/ЄЕС;
• Директиві Ради № 1999/70/ЄС;
• Директиві Ради 2003/88/ЄС;
• Директиві Ради № 98/59/ЄС;
• Директиві (ЄС) 2019/1152.

суперечать ряду Конвенцій та Рекомендацій
МОП:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Конвенції МОП №81;
Конвенції МОП №87;
Конвенції МОП № 98;
Конвенції МОП № 129;
Конвенції МОП № 132;
Конвенції МОП № 135;
Конвенції МОП № 155;
Конвенції МОП № 158;
Рекомендації МОП № 166;
Рекомендації МОП №189;
Рекомендації МОП № 198.

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».

Уряд видав відразу декілька урядових методичних вказівок:
- з порядку проведення гендерно - правової експертизи законопроектів
(2018),
- з інтеграції гендерних підходів під час розробки нормативно-правових
актів
(2020),
- з гендерної оцінки впливу галузевих реформ (2020).
Наразі, ми не маємо оприлюднених оцінок впливу запропонованих
законопроектів на ключові групи, зокрема на працівниць-жінок.
Їх застосування в законопроектній роботі, в тому числі й у власних
законопроєктах уряду, відсутнє.
Слідів проведення подібної експертизи/аналізу/оцінки впливу жоден з
законопроектів не містить.

Розроблені законопроекти, зокрема
№№ 5054, 5388, 5371, 5555 не розглядались з
точки зору їх впливу на окремі групи працівників,
зокрема ті, що є вразливішими на ринку праці.

Хоча міжнародні зобов'язання
України щодо дотримання трудових
та соціальних прав жінок-працівниць
передбачають такі гарантії

Без повноцінно виконаної г./експертизи або оцінки, пропоновані з/п
№№ 5054, 5388, 5371, 5555 містять ряд дискримінаційних норм, що різко
погіршать становище працюючих жінок.
Так, урядовий проєкт Закону України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів щодо дерегуляції трудових відносин» р.№ 5388 від
16.04.2021 містить ряд положень, критичних для працівниць-жінок.
Зокрема: відносин лише на договірній основі, що
 спрямовує сторони трудових відносин на вибудовування вигідно для
«слабшої сторони» таких переговорів. У зв’язку з цим працюючі матері,
вагітні працівниці мають ризик недотримання наданих їм законодавчих
гарантій, котрі фактично можуть бути відмінені роботодавцем за йог
особистою волею;
 виключає ведення правил внутрішнього трудового розпорядку або графіків
змінності, ведення яких залишається на розсуд роботодавця (стаття 52 КЗпП
проекту), що значно виплине на можливість поєднання сімейних обов'язків
з професійними, критично важливих для працівниць-жінок, зокрема з груп
множинної дискримінації.
Подібні положення з наслідками, критично важливим для працівниць, містить
як цей, так і решта з проаналізованих законопроектів.

