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вим працівникам з урахуванням заробітної плати за роботу на умовах 
сумісництва. Для цього слід внести зміни до Закону України «Про на-
укову і науково-технічну діяльність», а також до пенсійного законо-
давства, адже особи, які працюють на умовах сумісництва і отриму-
ють заробітну плату за цю роботу, сплачують страхові внески таким 
же чином, як і з основної зарплати. Норма, відповідно до якої до заро-
бітної плати не включалась оплата за сумісництвом, з самого початку 
була незаконною і несправедливою.  

Профспілки при укладенні колективних договорів повинні 
наполягати на встановленні норм щодо соціального захисту вете-
ранів праці. 
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Трансформація світу в останні три десятиліття призвела до 
розширення торгівлі, виробничих систем і міжнародних потоків 
капіталів, посилення конкуренції серед працівників на ринках 
праці в різних країнах світу. Зайнятість стала більш різноплано-
вою та гнучкою, що послабило позиції профспілок у сфері ведення 
колективних переговорів. Глобалізація дозволила створити важ-
ливі економічні канали між країнами, які можуть стимулювати 
зростання економіки, але й одночасно поглиблювати економічний 
спад та соціальну нерівність.  

За умови плинності капіталу рівновага сил змінилася не на ко-
ристь працівників у зв’язку з делегуванням підприємствами вироб-
ничих операцій  підрядникам в аутсорсінг. Виклики міжнаціональної 
конкуренції підприємств, особливо у більш трудомістких секторах, 
зумовили необхідність приділяти більше уваги витратам на оплату 
праці та постійним витратам у цілому. У цій ситуації відбувається 
перехід від підходу, властивого індустріальному суспільству та пате-
рналістській державі, який передбачав застосування пасивних захо-
дів до регулювання ринку, до раціональної концепції прозорого й 
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мобільного глобального світу, що отримала назву «гідна праця». Вар-
то зауважити, що реалізація концепції гідної праці, на переконання 
Міжнародної організації праці, є основною вимогою для визнання 
держави демократичною1. 

Розуміючи неминучість та соціально-економічну користь 
від наслідування концепції гідної праці, Українська держава акти-
вно бере участь у її впровадженні. Основним документом, який 
відображає прихильність нашої держави до сучасних тенденцій у 
регулюванні трудових відносин, є Програма гідної праці МОП для 
України на 2016 – 2019 роки, положення якої спрямовують вектор 
державної політики до найбільш повної реалізації права громадян 
на працю. Але для її найбільш активного впровадження необхідно 
з’ясувати трудо-правовий зміст концепції гідної праці на всіх рів-
нях людського життя. Адже якщо патерналістська концепція регу-
лювання трудових відносин формулює свої правила, так би мови-
ти, «з кабінетного середовища», то концепція гідної праці орієнту-
ється на потреби людей найманої праці та їх сімей.  

Гідна праця охоплює весь цикл людського життя, тому при 
народженні та у ранньому дитинстві основним аспектом гідної 
праці є захист прав дитини, майбутнього працівника, а також пра-
ва матері: постають життєво важливі питання охорони материнс-
тва і дитинства; розподілу робочого часу як батьків; соціальної 
допомоги, завдяки якій забезпечується задоволення фінансових 
потреб родини при народженні дитини. У дитинстві не знімаються 
питання робочого часу батьків, які несуть сімейні обов’язки. Гідна 
праця передбачає збалансованість врахування інтересів сімей, су-
спільства і роботодавців. На передній план висуваються проблеми 
прав дитини, а також необхідності дотримування прав на освіту та 
особистий розвиток, що несумісно з дитячою  працею. 

Процес дорослішання дітей і подальше працевлаштування, 
або реалізація права на зайнятість молоді – важливий фактор для 
програм гідної праці, котрий сполучений з необхідністю прищеп-
лювання професійних навичок, підвищення кваліфікації  та роз-
ширення можливостей молоді, забезпечення рівноправного, спра-
ведливого доступу до зайнятості без будь-якої дискримінації, про-
ведення початкової виробничої підготовки й програм учнівства, 
професійної орієнтації та сприяння. Мова йде про методи та стру-

                                                 
1 Достойный труд: некоторые стратегические вызовы на будущее. 

Международная конференция труда. 97-я сессия 2008. Международная 
организация труда. Женева. 2008. С. 13. 



Актуальні проблеми трудового законодавства, законодавства про державну службу 

та службу в правоохоронних органах 

105 
 

ктуру створення робочих місць і про те, наскільки ефективно вони 
відбивають потреби молодих людей; про важливість розширення 
можливостей у сфері зайнятості для груп з особливими потребами 
– наприклад, для осіб з інвалідністю. 

У період зрілості не менш важливі всі напрями політики у 
сфері гідної праці, включаючи дотримання прав у сфері праці, ген-
дерної рівності, об’єднання в організації, соціального діалогу, аде-
кватної політики щодо умов і охорони праці, соціального забезпе-
чення, щоб протистояти непередбаченим обставинам, пов’язаним 
із трудовою діяльністю, у тому числі у випадку хвороби чи безро-
біття. Питання полягає у тому, щоб створити достатню кількість 
продуктивних і якісних робочих місць та надати можливості дос-
тупу до них для всіх. І нарешті, при виході на пенсію виникає необ-
хідність гарантування адекватного пенсійного забезпечення та 
надання необхідної соціальної допомоги. Це може також передба-
чати продовження участі пенсіонерів у житті суспільства залежно 
від їхніх потреб, прагнень, здібностей і можливостей. 

Відносно усіх перерахованих етапів трудового життя люди-
ни МОП пропонує гендерноорієнтовану політику на засадах осно-
вних конвенцій, у яких розглядаються різні аспекти життєвого 
циклу людей: охорона материнства, дитяча праця, захист молоді й 
т.д. Всі цілі, що входять до змісту концепції гідної праці, мають бу-
ти досягнуті завдяки функціонуванню здорової й продуктивної 
економіки, в якій принципи сприяння життєздатним підприємст-
вам є економічним каналом створення  нових робочих місць, під-
вищення продуктивності праці та зростання доходів.  

Концепція гідної праці передбачає реалізацію усіх завдань 
та заходів на кожному із циклів людського життя. Адже дитяча 
праця підриває основи подальшого професійного зростання лю-
дини; достатні розміри пенсій тісно пов’язані з іншими умовами й 
механізмами соціального забезпечення протягом усього трудово-
го життя людей. Необхідний колективний погляд на всі ці речі, 
щоб урахувати всі різноманітні потреби, що, передусім, вимагає 
проведення  соціального діалогу, який відіб’є інтереси і прагнення 
працівників, роботодавців і держави. Це основа моделі економіч-
ного і соціального розвитку, націленої на розширення реальної 
економіки та громадянського суспільства. 

Таким чином, переваги концепції гідної праці полягають в то-
му, що її змістовні елементи мають всеохоплюючий характер. Гідна 
праця життєво важлива для скорочення масштабів бідності та нерів-
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ності. Також концепція гідної праці є засобом, що дозволяє широко 
поширити плоди прогресу та закласти основи збалансованої та ін-
клюзивної моделі розвитку. Це основа соціальної мобільності та пра-
гнення мільйонів людей, зокрема громадян нашої держави, до того, 
щоб забезпечити добробут та реалізувати свою здатність до праці. 
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Сучасна українська правнича наука переживає, з одного бо-
ку, значний поштовх у своєму розвитку, з іншого −	певну теорети-
чну кризу. Однією з причин наведеного є, у тому числі, початок 
процесу деконструкції так званого соціалістичного права, яке вио-
кремлював Рене Давід. Національна правова система наступного 
для після проголошення незалежності України не стала частиною 
романо-германської правової системи (саме такими тезами рясні-
ють підручники з порівняльного правознавства), а радше опини-
лася на перехідному етапі свого розвиту, яку професор Ю. М. Обо-
ротов влучно назвав євроазіатською, щоправда шановний вчений 
обстоює окремішність такого різновиду правової системи, що, на 
нашу думку, є дискусійним1.Тільки сьогодні, із значним поширен-
ням договірних відносин в суспільному житті, дерегуляцією суспі-
льних відносин, європеїзацією національного законодавства, ак-
тивним застосуванням практики Європейського суду з прав лю-
дини можна говорити про поступове входження української пра-
вової системи до романо-германської, а якщо враховувати правову 
спадщину Галичини та Буковини, то повернення туди, звідки вона 
була вирвана з корінням тоталітарним режимом. 

За останні десятиліття цивілістика, як єдність норм, що тією 
чи іншою мірою регулюють або визначають форму приватнопра-
вових відносин, була пошматована окремими «теоретиками при-

                                                 
1 Оборотов Ю. Н. Традиции и новации в правовом развитии: моног-

рафія.  Одесса: Юрид. лит., 2001. С. 24. 
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