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Достатньо природним та логічним уявляється те, що про-
блематика сприяння зайнятості, захисту від безробіття та допомо-
ги по безробіттю посіла одне із головних місць в рамках міжнаро-
дного соціально-економічного, власне «трудового» порядку ден-
ного одразу ж після заснування МОП у 1919 році. 

Варто окремо відзначити, що задовгого перед тим, як відбу-
лося загальне декларування на міжнародному рівні універсально-
го права людини бути працевлаштованою, в рамках низки право-
вих джерел та рекомендаційних документів МОП було кодифіко-
вано, насамперед, практично спрямовані правові норми та реко-
мендації стосовно вирішення вказаної проблематики. 

Так, наприклад, згідно з п. 1 ст. 2 Конвенції МОП № 2 «Про 
безробіття» від 29 жовтня 1919 року, чітко зазначається першоче-
ргове зобов’язання всіх держав-членів МОП – встановити систему 
безплатних державних бюро зайнятості, які б перебували під кон-
тролем центрального державного органу1. 

Однак п. 2 ст. 2 даної Конвенції передбачає, у свою чергу, за-
конну можливість паралельного функціонування і приватних 
служб зайнятості. 

Необхідність створення системи державних безплатних 
служб зайнятості є додатково підтвердженим і за змістом п. 1 ст. 1 
Конвенції МОП № 88 «Про організацію служби зайнятості» від 9 
липня 1948 року2. 

У п. 1 ст. 3 даної Конвенції наведено також норми щодо гео-
графічно-організаційної структури таких служб, які мають містити 
мережу місцевих, а де це уявляється доцільним, і регіональних 

                                                 
1 Конвенція МОП № 2 «Про безробіття» від 29 жовтня 1919 року 

[Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ 
show/993_143. 

2 Конвенція МОП № 88 «Про організацію служби зайнятості» від 9 
липня 1948 року [Електронний ресурс]. Режим доступу до документу: 
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/993_224. 
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бюро, достатніх за кількістю для обслуговування кожного геогра-
фічного району країни і зручно розташованих для роботодавців та 
працівників. 

Також надзвичайно важливою та практично спрямованою 
міжнародною правовою нормою, яка одразу ж чітко встановила 
систему та принцип транскордонного солідарного реагування 
держав-членів МОП на проблему передбачуваного і, таким чином, 
непередбачуваного настання безробіття, є норма п. 1 ст. 3 наведе-
ної Конвенції МОП № 2 «Про безробіття» від 29 жовтня 1919 року, 
де вказується, що держави, які встановили систему страхування на 
випадок безробіття, вживають на умовах, погоджених між заінте-
ресованими членами, заходів з тим, щоб зайняті роботою грома-
дяни однієї з країн – членів МОП, які працюють на території іншо-
го члена МОП, одержували страхову допомогу в тому самому роз-
мірі, що й зайняті роботою громадяни останнього. 

Однак пп. 1 та 2 Рекомендації МОП № 44 «Щодо страхування 
на випадок безробіття та щодо надання допомоги безробітним» 
від 23 червня 1934 року не тільки додатково наголошують на не-
обхідності створення загальної системи страхування на випадок 
безробіття, але й закликають до створення окремої, додаткової 
системи надання фінансової допомоги тим особам, які вже вичер-
пали своє право на одержання допомоги, а в деяких випадках і тим 
особам, які ще не набули права на одержання допомоги1. 

Також, уточнюючи ґрунтовно-варіативний зміст поняття 
«безробітний», п. 3 даної Рекомендації виокремлює та вводить у 
нормативний обіг таке поняття, як «частково безробітний». 

Загальною та цілком природною межею остаточного при-
пинення сплати страхування на випадок безробіття визначено, 
згідно підп. b) п. 4 даної Рекомендації, настання природного віку, 
який одразу ж надає людині законне право на отримання пенсії по 
старості. 

Так само з метою охоплення системою страхування по без-
робіттю якомога ширших верств населення в рамках даної Реко-
мендації відтворено положення щодо практичного, скажімо так, 
«недоктринерського» реагування на випадки, коли застосування 
загальних положень щодо страхування на випадок безробіття до 
певної категорії працівників є дещо утрудненим. Так, згідно з 
підп. с) п. 4 даної Рекомендації, для страхування таких працівників 

                                                 
1 Рекомендації МОП № 44 «Щодо страхування на випадок безробіт-

тя та щодо надання допомоги безробітним» від 23 червня 1934 року [Еле-
ктронний ресурс]. Режим доступу до документу: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/993_205. 
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слід проводити окремі, особливі заходи. Ці особливі заходи мають 
бути спрямовані, зокрема, на отримання достатніх доказів безро-
біття та на узгодження розміру допомоги із звичайним заробітком 
відповідних працівників. 

Надзвичайно важливим, таким, що суворо урівнює відповід-
не соціально-трудове право всіх працівників, незалежно від роду їх 
професійно-трудових занять, є, згідно з п. 5 даної Рекомендації, 
окреме положення про те, що коли за критерій для обов'язкового 
страхування є доцільним встановити розмір максимальної заробі-
тної плати, то вказаний критерій не повинний торкатися виключ-
но тих працівників, які одержують достатньо високу заробітну 
плату для того, щоб мати можливість забезпечити себе власними 
коштами на випадок безробіття. 

Допустимий страховий стаж, згідно з п. 6 даної Рекоменда-
ції, не повинен перевищувати 26 тижнів роботи за професією, на 
яку поширюється система страхування, або ж не повинен переви-
щувати 26 щотижневих внесків чи еквівалентної суми за дванад-
цятимісячний період, що передував зверненню по допомогу, або ж 
52 тижнів роботи, чи 52 щотижневих внесків, або еквівалентної 
суми за двадцять чотири місяці, що передували зверненню по до-
помогу. 

Окрему увагу в рамках даної Рекомендації приділено і над-
звичайно важливому питанню про професійно-трудові альтерна-
тиви для безробітних осіб, звернення до яких становитиме працю 
за новою, часто абсолютно незнайомою для цілком або частково 
безробітної особи професійно-трудовою спеціальністю. 

Так, п. 9 даної Рекомендації закликає належно враховувати 
тривалість роботи особи за її попередньою спеціальністю, її шанси 
на здобуття роботи за своєю спеціальністю, її професійну підгото-
вку та придатність до нової роботи. 

Ті самі базові принципи уважності, розбірливості та гуман-
ності відтворено і у підп. b) п. 11 даної Рекомендації, де зазначено, 
що, покладаючи на безробітного зобов'язання поступити на гро-
мадські роботи, організовані на користь безробітних, слід ураху-
вати його вік, стан здоров'я, попереднє заняття та придатність до 
такої роботи. 

І власне лише в Рекомендації МОП № 67 «Щодо забезпечен-
ня доходу» від 12 травня 1944 року було вперше окремо, ємко ви-
значено, за яких саме обставин повинна виплачуватись допомога 
по безробіттю. 

Так, у п. 14 розділу «Безробіття» даної Рекомендації зазна-
чено, що випадком, коли повинна виплачуватись допомога по без-
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робіттю, є втрата заробітку у зв'язку з безробіттям застрахованої 
особи, яка звичайно працює, здатна до систематичної роботи у 
певній сфері, і яка шукає підхожу роботу, або у зв'язку з частковим 
безробіттям1. 

Таким чином, нормативізація наведених у даному пункті со-
ціальних характеристик цілком або частково безробітної особи, 
зокрема нормативізація процесу пошуку нею підхожої роботи, 
вказує на те, що фундаментальними складовими будь-якої систе-
ми сприяння зайнятості, захисту від безробіття та допомоги по 
безробіттю є, з одного боку, активна державна та громадська ба-
гатостороння допомога цілком або частково безробітній особі, а з 
іншого – врахування за такою особою її попереднього статусу ак-
тивно працюючої людини та її щире, активне прагнення якомога 
скоріше повернутися до соціалізованого кола працюючих, зайня-
тих людей. 
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Сучасний ринок праці перенасичений гнучкими механізма-
ми впливу на трудові відносини. Здебільшого, такі механізми за-
стосовуються з метою обходу чинного трудового законодавства у 
питанні додержання основних трудових прав працюючих. У сенсі 
робочого часу роботодавці апріорі зацікавлені у максимізації його 
тривалості для працівника при ефективному виконанні трудових 
функцій та адекватному результаті праці. Цього вимагає як кон-
курентне середовище ринкової економіки, так і жадібність до 
справедливого розподілу доданої вартості. При цьому навіть в 
умовах повальної трудової міграції населення України в останні 
роки більшість роботодавців ще не осягнула реальної потреби 

                                                 
1 Рекомендація МОП № 67 «Щодо забезпечення доходу» від 12 тра-

вня 1944 року [Електронний ресурс]. Режим доступу до документу: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/993_323. 
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