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Сучасні перспективи 
ратифікації Україною конвенцій 

Міжнародної організації праці

Процеси становлення України як
сучасної, демократичної, соціальної
та правової держави нерозривно по-
в’язані з пошуками оптимальних
шляхів державного регулювання тру-
дових відносин. Нормотворча діяль-
ність держави у цій сфері повинна
спиратися на багатий міжнародний до-
свід, особливо враховуючи прагнення
України інтегруватися до європей-
ської спільноти та гармонізувати
національне законодавство із зако-
нодавством Європейського Союзу
(далі – ЄС). Певних труднощів та
колізій, що гальмують процеси ефек-
тивної нормотворчості та гармоні-
зації, можна уникнути використовую-
чи універсальні трудові норми, які
містяться, здебільшого, у конвенціях 
і рекомендаціях Міжнародної органі-
зації праці (далі – МОП). Адже, як
стверджує І. Я. Кисельов, акти МОП
мають найбільшу кількість норматив-
них положень, що стосуються захисту
праці, а сама організація спеціально

створювалась, як головний центр
міжнародної нормативної діяльності у
сфері праці [1, с. 457].

За останні два десятиріччя роль
України в МОП значно зросла. Украї-
на, як член організації з 1954 р., рати-
фікувала понад шістдесят конвенцій
МОП, з яких близько двох десятків за
роки незалежності. Серед цих двад-
цяти конвенцій є й фундаментальні,
зокрема Конвенція № 182 «Про забо-
рону дитячої праці», Конвенція № 105
«Про заборону обов’язкової та при-
мусової праці», Конвенції № 87 і № 98,
що пов’язані зі свободою об’єднань і
асоціацій та веденням колективних
переговорів. За часів незалежності на
території України було реалізовано
близько 30 проектів МОП на суму по-
над 10 мільйонів доларів. Найважливі-
ші з них були пов’язані з розробленням
моделі соціального бюджету, ринком
праці та професійним навчанням без-
робітних, розвитком малого та серед-
нього підприємництва, соціального



діалогу, безпекою праці, гендерної
рівності та запобіганню ВІЛ-СНІДу 
у сфері праці [2].

Як свідчить практика, МОП здат-
на оперативно реагувати на різнома-
нітні глобальні проблеми у сфері за-
хисту праці, завдяки постійному вдоско-
наленню існуючих трудових стандар-
тів та створенню нових актуальних
конвенцій і рекомендацій. Фактично,
нормативна практика МОП виступає
єдиним компромісним рішенням біль-
шості сучасних глобальних проблем,
а саме: сприяє подоланню наслідків
світової економічної кризи, регулює
питання трудової міграції та забезпе-
чення сталого розвитку в економіці.

Досить важливо правильно вико-
ристовувати цю практику, попередньо
дослідивши відповідні можливості та
потреби національного законодавства,
перспективи виконання цих конвен-
цій державою. Це особливо стосується
України, яка має серйозні проблеми із
застосуванням деяких, уже ратифі-
кованих, конвенцій. Зокрема, це сто-
сується виконання Конвенцій МОП 
№ 98, № 95 та № 154, окремі норми
яких в Україні реалізуються або за
формальним принципом, або ж грубо
порушуються [3].

Тому метою представленого до-
слідження є аналіз результатів нор-
мотворчої діяльності МОП та пер-
спективи їх використання Україною 
з метою побудови ефективного віт-
чизняного трудового законодавства.
Важливим є виявлення тих сучасних
та перспективних конвенцій МОП,
які сприятимуть такій ефективності,
враховуючи економічні та законодав-
чі реалії держави, наявність ресурсів
для їх виконання. Актуальність даної
проблематики, своєю чергою, зумов-
лена потребою подальшої співпраці
України з МОП, ратифікації ще не
чинних для держави конвенцій МОП
відповідно до національних потреб та
пріоритетів. Окремої уваги потребує
аналіз основних проблем дотримання
Україною ратифікованих конвенцій

МОП, порушення зобов’язань щодо
яких негативно відображається на
престижі держави та подальшій спів-
праці з організацією.

Окремі питання співпраці України
з МОП розглядалися вітчизняними нау-
ковцями: У. П. Беком, Н. Д. Гетьманце-
вою, М. Грековою, Д. Жоравовичем,
З. Я. Козак, В. Костюком, Є. В. Крас-
новим, О. В. Пожаровою, Н. М. Хуто-
рян, О. М. Ярошенком. Дослідженню
нормотворчої практики МОП та мож-
ливостей її використання державами
у національному законодавстві було
присвячено чимало праць російських
науковців: Д. К. Бекяшева, З. С. Бога-
тиренко, К. М. Гусова, О. С. Іванова,
К. Д. Крилова, М. Л. Лютова, П. Є. Мо-
розова, О. А. Снєжко, І. В. Шестеря-
кової. Проте у вітчизняній правовій
науці мало уваги приділяється аналізу
перспективних для ратифікації Украї-
ною конвенцій МОП із врахуванням
сучасних реалій, що ще раз підтвер-
джує актуальність цього дослідження.

Попри всі зусилля влади україн-
ська економіка досі зазнає наслідків
економічної кризи.Відповідно до остан-
ніх аналітичних даних нещодавно лік-
відованого Департаменту з питань
банкрутства, у 2011 р. понад 14 тис.
неплатоспроможних підприємств пере-
бувало на різних стадіях банкрутства.
Більшість з них були ліквідовані або
впевнено прямують у цьому напрям-
ку. У таких умовах держава повинна
приділяти особливу увагу захисту
прав працівників збанкрутілого під-
приємства. Як мінімум необхідні ре-
альні гарантії виплати заробітної плати,
що не завжди можливо в умовах вели-
кої кількості боргів підприємства та
відсутності активів для їх покриття.

Проте, ще у 1992 р. МОП, праг-
нучи вирішити це вельми важливе
питання, прийняла Конвенцію № 173
про захист вимог працівників у випад-
ку неплатоспроможності роботодавця.
Метою цієї Конвенції є захист прав
працівників збанкрутілих підприємств
шляхом надання привілеїв (установ-
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лення першочерговості) їх вимог пе-
ред іншими вимогами кредиторів
(Розділ II) та використання спеціаль-
но створених установ-гарантів для
забезпечення цих вимог (Розділ III).
У 2006 р. цей документ був ратифіко-
ваний Україною,яка взяла на себе зобо-
в’язання лише за другим розділом
Конвенції [4].

Вважається доцільним ратифікува-
ти Конвенцію у повному обсязі, вклю-
чаючи третій розділ. Використання
установ-гарантів для забезпечення
відповідних вимог працівників може
стати альтернативою за відсутності
коштів у підприємства. Такі установи
можуть створюватися на державному
рівні чи бути представлені страхови-
ми компаніями, які зможуть надати
достатні гарантії здійснення такої
діяльності. У ст. 12 Конвенції місти-
ться детальний перелік вимог праців-
ників, які повинні захищатися устано-
вами-гарантами, а саме: виплата заро-
бітної плати за період, не менший, ніж
вісім тижнів, який передує неплато-
спроможності та припиненню трудових
відносин; виплата заробітної плати за
роботу у вихідні дні та заробітної
плати за час відпустки; виплата гро-
шових сум, належних до виплати у
зв’язку з іншими видами оплачуваної
відсутності на роботі; виплата вихід-
ної допомоги, належної до виплати у
зв’язку з припиненням трудових від-
носин. Водночас, усі ці вимоги можуть
бути обмежені встановленою грошо-
вою сумою, розмір якої не може бути
меншим, ніж той, що відповідає со-
ціально прийнятному рівню окремої
держави. Конвенція № 173 також перед-
бачає консультацію держав з органі-
заціями працівників та роботодавців,
щодо виконання її положень, створен-
ня та діяльності установ-гарантів [5].

Слід зазначити, що положення
третього розділу близько наближені до
вимог вторинного законодавства ЄС
(Директива Ради 80/987/ЄЕС, Директи-
ва Європейського Парламенту та Ра-
ди 2002/74/ЄС) щодо захисту найманих

працівників у випадку неплатоспро-
можності їхнього роботодавця, а отже
сприятимуть гармонізації вітчизняно-
го законодавства із законодавством ЄС.

Достатньо складним лишається
питання дотримання безпечних умов
трудової діяльності, особливо в спе-
цифічних сферах зайнятості або в не-
безпечних галузях виробництва. За
оцінками МОП, щорічно у світі від
нещасних випадків і захворювань, по-
в’язаних із трудовою діяльністю, гине
близько 2,2 млн працівників.Захворюван-
нями, пов’язаними з трудовою діяль-
ністю, страждають близько 160 млн лю-
дей. В останні роки, незважаючи на до-
сягнення науково-технічного прогресу,
зазначені цифри не тільки не зменшу-
ються, а й продовжують поступово
збільшуватися [6, с. 55]. Водночас,
захист людини «від хвороб, професій-
них захворювань та нещасних випад-
ків на виробництві», як записано в
Статуті МОП, є одним з головним
завдань цієї організації.

Попри те, що у січні 2012 р. Украї-
на приєдналася до виконання умов важ-
ливої Конвенції № 155 про безпеку й
гігієну праці та виробниче середови-
ще, до вітчизняного законодавства
досі не включені положення вузько
спеціалізованих Конвенцій № 167, 170.
Тому варто детально розглянути кож-
ну з них.

Пожвавлення будівельного секто-
ру в національній економіці зумовлює
необхідність зосередитися на захисті
прав та умов праці будівельників, як
окремої категорії працівників. З цією
метою потрібно прийняти Конвенцію
№ 167 про безпеку та гігієну праці 
у будівництві 1988 р., яка визначає
права робітників на будівельних май-
данчиках, встановлює вимоги до та-
ких небезпечних робіт. Особливість
цієї Конвенції полягає у тому, що вона
має багато спеціалізованих положень,
які стосуються будівельних робіт,а саме:
робота на дахах, вкритих крихкими
матеріалами; запобігання обсипання
або зсуву ґрунту під час земляних та
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підземних робіт; вимоги до збирання
конструкційних каркасів та інші. Вар-
то зазначити, що відповідно до ст. 12
Конвенції, працівник має право вийти
з небезпечної зони, якщо він має ваго-
мі підстави вважати, що виникає не-
минуча й серйозна загроза його безпе-
ці або його здоров’ю, негайно інфор-
муючи про це свого керівника [7].

Національними особливостями су-
часної вітчизняної промисловості слід
визнати використання значної кіль-
кості застарілих технологій і зношено-
го обладнання у виробництві, скоро-
чення фінансування заходів із модер-
нізації виробничих фондів, стабільно
низький рівень виконавчої і техно-
логічної дисципліни. При цьому, на
території України знаходиться понад
1,2 тис. об’єктів господарювання, у ви-
робничій діяльності яких використо-
вується близько 5 тис. тонн хлору та
213 тис. тонн аміаку [8, с. 5].

Цим зумовлена потреба ратифі-
кації Конвенції № 170 про безпеку в
застосуванні хімічних речовин на ви-
робництві, яка була прийнята у зв’яз-
ку з великою кількістю аварій на різ-
них промислових об’єктах, що супро-
воджувалося витоком небезпечних хі-
мікатів, отруєнням працівників. Цей
міжнародно-правовий акт передбачає
значну відповідальність роботодавця
за ідентифікацію та переміщення хі-
мічних речовин, їх отруйний вплив на
працівників. У ньому встановлені ви-
моги: посиленого контролю на небез-
печному виробництві, як з боку робо-
тодавця так і з боку держави; інфор-
мування роботодавцем про небезпеку
й шкоду хімікатів; забезпечення прак-
тичної підготовки працівників, залу-
чених до такого виробництва. Згідно
зі ст. 18 Конвенції, працівники мають
право покинути місце, яке стало не-
безпечним унаслідок використання
хімічних речовин, якщо вони мають
достатньо вагомі підстави вважати,
що їхня безпека або здоров’я наража-
ються на пряму і серйозну загрозу.
Покидаючи робоче місце, вони негайно

інформують про це свого безпосеред-
нього керівника, захищені від будь-
яких неналежних наслідків з боку
роботодавця за ці дії [9]. Схоже право
працівників передбачається ст. 12 вже
згадуваної Конвенції МОП № 167.

Протягом останніх років у ве-
ликих містах України активно розви-
вається готельно-ресторанний бізнес.
Проведення влітку 2012 р. в Україні
чемпіонату з футболу Євро-2012 сти-
мулює приток інвестицій, прискорю-
ючи ці процеси. Як наслідок, велика
кількість працівників залучена до цієї
сфери послуг, а отже існує потреба у
детальному законодавчому регулю-
ванні їх трудових прав та обов’язків.
Варто відзначити, що Україна досі не
ратифікувала Конвенцію № 172 про
умови праці в готелях, ресторанах та
аналогічних закладах 1991 р. Згідно 
з її положеннями до правового ста-
тусу цих працівників входять такі
права: право на розумної тривалості
нормальний робочий час і понаднор-
мову роботу відповідно до національ-
них законодавства та практики; право
на прийнятний мінімальний щоденний
і щотижневий відпочинок відповідно
до національних законодавства та прак-
тики; зацікавлені працівники достатньо
завчасно інформуються про графіки
роботи, для того, щоб вони мали змогу
організувати відповідним чином осо-
бисте й сімейне життя. Крім того,
якщо працівників у разі потреби залу-
чають до роботи у святкові дні, то
вони одержують відповідну компенса-
цію у вигляді вільного часу або гро-
шової винагороди, що визначається
за допомогою колективних перегово-
рів або відповідно до національного
законодавства чи практики; працівни-
ки мають право на щорічну оплачува-
ну відпустку, тривалість якої визна-
чається за допомогою колективних
переговорів або відповідно до націо-
нальних законодавства чи практики;
у випадках, коли закінчується строк
дії контракту або коли період безпе-
рервної роботи працівників недостатньо
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тривалий, щоб вони дістали право на
повну щорічну відпустку, працівники
дістають право на оплачувану відпуст-
ку, тривалість якої пропорційна три-
валості роботи на підприємстві, або
на виплату відповідної грошової ком-
пенсації, що визначається за допо-
могою колективних переговорів або
відповідно до національних законо-
давства чи практики.

Особливо вирішується питання,
пов’язане з даванням чайових.Так, від-
повідно до ст. 6 Конвенції, термін
«чайові» означає суму грошей, яку
добровільно вручає клієнт праців-
никові на додаток до тієї суми, яку 
клієнт повинен сплатити за надані по-
слуги. Незалежно від «чайових», пра-
цівники одержують основну зарпла-
ту, що виплачується регулярно [10].
Сучасні реалії вказують на постійне
порушення цієї конвенційної норми
вітчизняними роботодавцями. Чайові
часто беруться у розрахунок до основ-
ної заробітної плати, що звичайно
відображається на її розмірі.

В умовах кризи важливим завдан-
ням є забезпечення зайнятості насе-
лення та зниження рівня безробіття.
Певний внесок у працевлаштування
осіб, звільнених у зв’язку з економіч-
ною кризою, роблять приватні агент-
ства зайнятості, що сприяють викори-
станню так званої запозиченої праці.
Незважаючи на те, що такі агентства
вже близько десяти років працюють в
Україні, їх діяльність є напівлегаль-
ною, враховуючи те, що Україною досі
не ратифікована Конвенція МОП 
№ 181 про приватні агентства зайня-
тості 1997 р. Ця Конвенція розкриває 
саме поняття приватного агентства
зайнятості, умови його діяльності та
захисту прав робітників, що користу-
ються їх послугами. Згідно зі ст. 11
Конвенції, держава відповідно до на-
ціонального закону і практики має
вжити необхідні заходи, що забезпе-
чують належний захист працівників,
найнятих приватними агентствами
зайнятості щодо: свободи асоціації;

ведення колективних переговорів; міні-
мальної заробітної плати; робочого
часу та інших умов праці; встановле-
них законом видів допомоги із соціаль-
ного забезпечення; доступу до навчання;
професійної безпеки і здоров’я; ком-
пенсації у випадку професійних хвороб
чи професійного травматизму; відшко-
дування у разі банкрутства та захист
вимог працівників; захисту материнства
та допомоги по вагітності й пологах,
а також надання пільг та допомоги
батькам новонародженої дитини [11].

У ст. 7 зазначається, що приватні
агентства зайнятості не стягують нія-
ких гонорарів із працівників, які 
користуються їхніми послугами, за
виключенням рішення компетентно-
го органу щодо окремих категорій
працівників. Це положення досить
важливе для правильного викори-
стання запозиченої праці та потребує
негайного включення до вітчизняно-
го законодавства. Не менш важливим
є також законодавче закріплення ви-
моги ліцензування діяльності таких
агентств для ретельного державного
контролю за їх діяльністю відповідно
до положень Конвенції.

За оцінками експертів МОП,
сьогодні у світі налічується близько
100 млн мігруючого домашнього пер-
соналу, при чому 83% з них станов-
лять жінки. До домашніх працівників
належать: няні та домогосподарки,
кухарки і кухарі, представники інших
суміжних професій. Частка домашньо-
го персоналу в різних країнах стано-
вить від 4% до 12% від загальної
кількості найманих працівників. З ча-
сом виникла потреба у нормативному
регулювання таких питань як: кар’єр-
ний зріст, навчання цих працівників,
особливості припинення з ними тру-
дових відносин [12, с. 17].

Тому, на 100-й сесії МОП у червні
2011 р. була прийнята Конвенція № 189
про гідну працю для домашніх пра-
цівників, яка набуде чинності після її
ратифікації як мінімум двома країна-
ми. Водночас, Уругвай і Філіппіни вже
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заявили про свій намір ратифікувати
Конвенцію та внести поправки до
свого трудового законодавства [13].

Україні теж слід звернути увагу на
ратифікацію положень цієї Конвен-
ції, враховуючи те, що права і обов’яз-
ки домашнього персоналу взагалі не
прописані у вітчизняному законодав-
стві. У разі ратифікації цього між-
народного акта, домашній персонал в
Україні отримає право на: щонаймен-
ше один вихідний день на тиждень;
відпустку по вагітності та пологах;
заробітну плату, не меншу за розмір
мінімальної; об’єднання в профспіл-
кові організації та інші. Згідно зі ст. 12
Конвенції домашні працівники регу-
лярно отримують свою винагороду
готівкою раз на місяць. У випадку,
якщо інше не передбачено національ-
ним законодавством чи колективною
угодою, оплата праці може здійсню-
ватися банківським переказом, бан-
ківським чеком, поштовим чеком,
платіжним дорученням чи іншими
законними засобами оплати за зго-
дою працівника. Також національним
законодавством, колективними угода-
ми та арбітражними рішеннями може
бути передбачена можливість виплати
окремої частини винагороди домаш-
ніх працівників у натуральній формі
на умовах не менш сприятливих ніж ті,
які зазвичай застосовуються відносно
інших категорій працівників [14].

Власне перелік перспективних для
ратифікації Україною конвенцій МОП
цим не обмежується. Слід відмітити
нератифіковані міжнародні акти МОП,
що націлені на регламентацію соці-
альної сфери та забезпечення сфери
зайнятості: Конвенція № 168 про
сприяння зайнятості та захист від без-
робіття 1988 р.; Конвенція № 183 про
захист материнства 2000 р. та інші.
На сьогодні Україна не є учасником
жодної з трьох рамкових (всеосяж-
них) конвенцій МОП, прийнятих з
питань регламентації праці працівни-
ків судноплавства та риболовного сек-
тору: Конвенція № 185 (переглянута)

про посвідчення особи моряка 2003 р.;
Конвенція 2006 р. про працю у мор-
ському судноплавстві; Конвенція № 188
про працю в риболовецькому секторі
2007 р. Такі рамкові конвенції охоп-
люють Загальну та Особливу частини,
а також додатки. У процесі ратифі-
кації рамкової конвенції держави-
учасники МОП повинні погодитися 
з мінімальною кількістю таких додат-
ків. На ефективності цього типу кон-
венцій наголошує К. Л.Томашевський,
який стверджує, що ці акти МОП
забезпечують установлення загальної
норми певного ступеня гнучкості з
можливістю її регулярного оновлення
шляхом прийняття відповідних нових
додатків [15, с. 99]. Хоча рамкові кон-
венції поки що ратифіковані незнач-
ною кількістю держав,вони мають знач-
ний потенціал для становлення у націо-
нальних правових системах, у тому
числі й України.

Приймаючи нові зобов’язання за
положеннями актів МОП, необхідно
звернути увагу на особливості дотри-
мання Україною деяких уже включе-
них до її законодавства міжнародних
трудових норм. На думку національ-
ного координатора МОП в Україні
Василя Костриці, проблемними для
застосування залишаються основопо-
ложні Конвенції № 87 та № 98 щодо
свободи об’єднань і асоціації та веден-
ня колективних переговорів. Почи-
наючи з 1998 р., у різних комітетах
МОП розглядалися скарги україн-
ських працівників та роботодавців,
щодо створення перешкод у розвитку
та функціонуванні профспілок, пере-
слідування активістів та особливо
потреби реєстрації цих організацій 
в Міністерстві юстиції України. До
порушень Конвенції № 87 призводить
також неврегульованість на законо-
давчому рівні окремих питань діяль-
ності профспілок. Ухилення окремих
організацій роботодавців від ведення
колективних переговорів за відсутно-
сті в Україні механізмів стимулюван-
ня роботодавців укладати колективні
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договори стимулює до порушення
Конвенцій МОП № 98 про застосуван-
ня права на об’єднання у профспілки і
на ведення колективних переговорів
та  № 154 про сприяння колективним
переговорам.

Втім, протягом багатьох років 
у державі поширена практика неви-
плати заробітної плати, яка свідчить
про масове порушення норм Конвен-
ції МОП № 95 про захист заробітної
плати. Нинішній розмір установленої
мінімальної заробітної плати значно
менший за реальний прожитковий
мінімум, що поширює злиденність
серед працюючих людей та збільшує
розрив у доходах між багатими 
й бідними. Складність цієї ситуації 
в Україні підтвердив Комітет із засто-
сування міжнародних трудових стан-
дартів Міжнародної конференції праці,
який у червні 2010 р. за скаргою Феде-
рації профспілок України позачергово
заслухав звіт українського Уряду щодо
дотримання норм Конвенції МОП № 95
«Про захист заробітної плати». У трав-
ні 2011 р. цю проблему також вивчав
Комітет експертів МОП [16].

Отже, для створення сучасного й
ефективного трудового законодавства
Україна повинна використовувати між-
народний досвід, спиратися на нормо-
творчу практику МОП. Для цього
слід ратифікувати у повному обсязі
Конвенцію № 173, перспективні для
національного трудового законодав-
ства Конвенції № 167, № 170, № 172,
№ 181, № 189. Аналіз сучасної нормо-
творчої практики МОП свідчить про
появу нових, гнучких міжнародних ак-
тів у формі рамкових конвенцій, го-
ловною метою яких є збільшення кіль-
кості держав-учасниць та можливість
постійного оновлення їх положень.
Використання міжнародних стандар-
тів праці потребує від держави проду-
маної та стабільної трудоправової по-
літики, виконання усіх прийнятих на
себе міжнародних зобов’язань. Тому,
потрібно вжити відповідних заходів 
з метою виконання норм проблемних
у застосуванні Конвенцій МОП № 87,
№ 98, № 154, № 95, для зміцнення 
міжнародного авторитету України та
подальшої ратифікації перспективних
конвенцій МОП.
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Волохов О. С. Сучасні перспективи ратифікації Україною конвенцій Міжна-
родної організації праці

Стаття присвячена дослідженню перспективи ратифікації Україною конвенцій
Міжнародної організації праці (МОП) для побудови ефективного трудового за-
конодавства. Проаналізована сучасна нормативна діяльність МОП та виявлені 
її основні міжнародно-правові акти, які слід включити до національного законо-
давства.

Ключові слова: ратифікація, конвенції Міжнародної організації праці, трудове
законодавство України.

Волохов А. С. Современные перспективы ратификации Украиной конвенций
Международной организации труда 

Статья посвящена исследованию перспективы ратификации Украиною кон-
венций Международной организации труда (МОТ) с целью построения эффектив-
ного трудового законодательства. Проанализирована современная нормотворче-
ская деятельность МОТ и обнаружены ее основные международно-правовые
акты, которые следует включить в национальное законодательство.
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Volokhov O. The modern perspective of the International Labour Organization con-
ventions ratification by Ukraine

The article deals with the analysis of perspective of the International Labour
Organization conventions (the ILO) ratification by Ukraine for building of the effective
labour legislation. The current legislation of the ILO is analyzed to find out its main
international acts, which shall be included in the national legislation.
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