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Роль Організації Об’єднаних Націй 
та Міжнародної організації праці 

у міжнародно�правовому регулюванні
трудової правосуб’єктності

Формування ефективної цілісної
та системної концепції трудової право-
суб’єктності потребує обов’язкового
врахування міжнародно-правового ре-
гулювання, досвіду та практики інших
держав у цій сфері, новітніх тенденцій
розвитку ринку праці, трудової міграції
[1, с. 15–20], [2, с. 6–8], [3, с. 8–9]. Зазнач-
мо, що в умовах поглиблення між-
народної інтеграції та глобалізації
низка основних проблем, зокрема з пи-
тань праці, правового становища су-
б’єктів трудових відносин може бути
вирішена та належним чином розв’я-
зана лише через міждержавне, між-
народне партнерство та співпрацю,
зокрема крізь призму розвитку докт-
рини міжнародної правосуб’єктності
[4, с. 36–38].

Міжнародно-правове регулювання
трудової правосуб’єктності виникло
як наслідок реагування міжнародної
спільноти на соціальні та економічні
виклики, що постали перед провідними

державами світу після Першої та Дру-
гої світових війн. Принагідно вкаже-
мо, що одним із напрямів вирішення
таких викликів стало заснування фун-
даментальних міжнародних інститу-
цій: Міжнародної організації праці 
(далі – МОП) та Організації Об’єд-
наних Націй (далі – ООН), які віді-
грали та продовжують відігравати
основну роль у питаннях формування
та вироблення концептуальних основ
міжнародного та міждержавного спі-
віснування на основі пріоритетів за-
гальнолюдських цінностей виходячи 
з потреб та інтересів людини, інших
учасників суспільних відносин.

Подальший розвиток міжнарод-
ної співпраці забезпечує незворот-
ний процес створення та функціо-
нування різних регіональних між-
народних інституцій. Україна як неза-
лежна та суверенна держава виступає
активним учасником таких інституцій
та бере участь у схвалюваних у межах
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їхньої діяльності міжнародно-правових
актах.

Міжнародно-правові акти висту-
пають основною формою правового
регулювання трудових відносин та
базисом для формування ефективної
конструкції трудової правосуб’єкт-
ності. Достатньо конструктивною є
позиція професора О. М. Ярошенка,
який зазначає, що міжнародні дого-
вори в царині регулювання праці по-
діляються на ті, що (а) виконуються
самостійно й, (б) самостійно викону-
ватися не можуть. За допомоги цього
держава вирішує проблему диферен-
ціації своїх міжнародних зобов’язань
на дві групи. Перша – це ті зобов’я-
зання, які держава перебирає на себе
і від моменту набуття міжнародним
договором чинності готова забезпе-
чити їх виконання; друга – це ті, реалі-
зацію яких держава з різних причин
нездатна забезпечити на цей момент.
І поки в держави не з’являться певні
можливості, вона не прийматиме вну-
трішньодержавних актів» [5, с. 12].
Просування України по шляху сис-
темних і дієвих реформ у сфері праці
зумовлює цілісне врахування засад 
і механізмів міжнародно-правового
регулювання трудової правосуб’єкт-
ності, насамперед, ООН та МОП як
базових міжнародних інституцій у
сфері праці.

Метою наукової статті є дослі-
дження правового регулювання тру-
дової правосуб’єктності через призму
діяльності ООН та МОП як крізь
базових міжнародних інституцій у
сфері праці. У юридичній літературі
цим проблемам частково приділялась
увага у працях таких учених-юристів,
як Н. Б. Болотіна, М. І. Іншин, В. В. Ла-
зор, Л. І. Лазор, А. Р. Мацюк, П. Д. Пи-
липенко, В. І. Прокопенко, О. І. Про-
цевський, Н. М. Хуторян, О. М. Яро-
шенко та ін. Але в умовах між-
народних і національних викликів і
тенденцій, які зумовлюють станов-
лення новітньої конструкції трудових
відносин, дослідження міжнародно-

правового регулювання трудової пра-
восуб’єктності ООН та МОП набуває
якісно нового правового значення,
особливо у контексті новітньої коди-
фікації трудового законодавства.

Засаднича роль у міжнародно-
правовому регулюванні суспільних 
відносин належить правовим актам
ООН – найбільш впливової між-
народної інституції, учасником якої 
є Україна. Характеризуючи ООН та
її місце у міжнародно-правовому
регулюванні суспільних відносин, слід
підкреслити, що в межах цієї інсти-
туції ухвалюються декларації, пакти,
конвенції, головною метою яких є
впровадження загальнолюдських цін-
ностей і пріоритетів у міжнародному,
міждержавному спілкуванні, зокрема
через забезпечення ефективного
міжнародно-правового регулюван-
ня. Визначаючи важливість діяль-
ності ООН як інституції, що забезпе-
чує ефективну взаємодію та налаго-
дження співпраці між державами,
забезпечення миру та суспільної зла-
годи, можна констатувати, що норма-
тивно-правові акти ООН за суттю і
правовою природою визначають за-
гальні концептуальні основи право-
суб’єктності учасників правових від-
носин.

Серед міжнародно-правових актів
ООН головне місце посідає прийнята
у 1948 р. Загальна декларація прав лю-
дини [6, с. 18–24], яка визначає систему
основоположних прав людини, що
слугують правовою основою для
подальшого втілення у національних
законодавствах різних держав, зокре-
ма  України.

У Загальній декларації прав люди-
ни визначено, по-перше, що кожна
людина, хоч би де вона перебувала, має
право на визнання її правосуб’єктно-
сті (ст. 6); по-друге, всі люди рівні перед
законом і мають право, без будь-якої
різниці, на рівний їх захист зако-
ном. Усі люди мають право на рів-
ний захист від будь-якої дискримі-
нації, що порушує цю Декларацію,
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і від будь-якого б то не було підбурюван-
ня до такої дискримінації (ст.7);по-третє,
кожна людина має право брати участь
в управлінні своєю країною безпосе-
редньо або через вільно обраних пред-
ставників, зокрема рівного доступу 
до державної служби у своїй країні 
(ст. 21); по-четверте, кожна людина
має право на працю, на вільний вибір
роботи, на справедливі та сприятливі
умови праці та на захист від безробіт-
тя, зокрема право: на рівну оплату 
за рівну працю, без будь-якої дискри-
мінації; на справедливу і задовільну
винагороду, яка забезпечує гідне існу-
вання людини, її самої та її сім’ї, і яка
в разі потреби доповнюється іншими
засобами соціального забезпечення;
створювати професійні спілки і вхо-
дити до професійних спілок для захи-
сту своїх інтересів (ст. 23); по-п’яте,
кожна людина має право на відпочи-
нок і дозвілля, зокрема право на
розумне обмеження робочого дня та
на оплачувану періодичну відпустку 
(ст. 24); по-шосте, кожна людина має
право на такий життєвий рівень,
зосібна їжу, одяг, житло, медичний
догляд і необхідне соціальне обслу-
говування, який є необхідним для 
підтримання здоров’я і добробуту її
самої та її сім’ї, право на забезпечення
в разі безробіття, хвороби, інвалідності,
вдівства, старості чи іншого випадку
втрати засобів до існування через
незалежні від неї обставини (ст. 25).

Попри рамковий характер цієї
Декларації, вже сам факт визнання
основоположних прав і свобод особи 
у сфері праці став вирішальним чин-
ником у формуванні цілісних і сис-
темних підходів до правового регу-
лювання правосуб’єктності у сфері
праці. Значною мірою це проявилось
у прийнятому 1966 р. Міжнародному
пакті про економічні, соціальні та куль-
турні права [6, с. 24–26], на підставі
якого в розвиток положень Загальної
декларації прав людини значно по-
силено та конкретизовано систему
трудових прав особи. Тут слід від-

значити, що принциповими новелами
пакту стало визнання: права на
працю, що означає право кожної лю-
дини дістати можливість заробляти
собі на життя працею, яку вона вільно
обирає або на яку вона вільно пого-
джується, а держави-учасниці зроблять
належні кроки до забезпечення цього
права, а також заходів, яких повинні
вжити держави-учасниці цього пакту
з метою повного здійснення цього
права, що містять у собі програми про-
фесійно-технічного навчання і підго-
товки, способи і методи досягнення
продуктивної зайнятості в умовах, що
гарантують основні політичні та еконо-
мічні свободи людини; права кожного
на справедливі та сприятливі умови
праці, зокрема: винагороду, що забез-
печувала б як мінімум усім трудящим
справедливу зарплату і рівну винаго-
роду за працю рівної цінності без
будь-якої різниці, причому жінкам
повинні гарантуватись умови праці, не
гірші від тих, якими користуються
чоловіки, з рівною платою за рівну
працю; задовільне існування для них
самих та їхніх сімей відповідно до
постанов цього пакту; умови роботи,
що відповідають вимогам безпеки та
гігієни; однакову для всіх можливість
просування по роботі на відповідні
більш високі ступені лише на підставі
трудового стажу і кваліфікації; відпо-
чинок, дозвілля і розумне обмеження
робочого часу та оплачувану періо-
дичну відпустку так само, як і винаго-
роду за святкові дні; права кожної
людини створювати для здійснення і
захисту її економічних і соціальних
інтересів професійні спілки і вступати
до них на свій вибір за єдиної умови
додержання правил відповідної орга-
нізації, причому користування зазна-
ченим правом не підлягає жодним
обмеженням, окрім тих, які передба-
чаються законом і які є необхідними в
демократичному суспільстві в інтере-
сах державної безпеки чи громадсько-
го порядку або для захисту прав і сво-
бод інших; права професійних спілок
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утворювати національні федерації чи
конфедерації та право цих останніх
засновувати міжнародні професійні
організації або приєднуватися до них;
права професійних спілок функціону-
вати безперешкодно без будь-яких
обмежень, окрім тих, які передбачаю-
ться законом і які є необхідними в
демократичному суспільстві в інтере-
сах державної безпеки чи громадсько-
го порядку або для захисту прав і сво-
бод інших; д) права на страйк за умови
його здійснення відповідно до законів
кожної країни.

У 1989 р. в межах ООН було ухва-
лено Конвенцію про права дитини, де
серед інших положень передбачено
право дитини на захист від економіч-
ної експлуатації та від виконання будь-
якої роботи, яка може становити не-
безпеку для здоров’я, перешкоджати
її здоров’ю, фізичному, розумовому,
духовному, моральному і соціальному
розвитку через установлення міні-
мального віку прийняття на роботу,
визначення тривалості робочого часу
та умов праці (ст. 32) [6, с. 123–147].

До найбільш важливих міжнарод-
но-правових актів ООН належить
Конвенція про права інвалідів [7], у
якій, серед інших положень, визначе-
но право інвалідів на працю, яке перед-
бачає право на отримання можли-
вості заробляти собі на життя працею,
яку інвалід вільно обрав чи на яку віль-
но погодився в умовах, коли ринок
праці та виробниче середовище є від-
критими й доступними для інвалідів.
Протягом часу функціонування ООН
було ухвалено низку інших актів,
спрямованих на забезпечення та га-
рантування трудових прав особи.

Як показав досвід останніх десяти-
річ, визначені у міжнародно-правових
актах трудові права та свободи особи
набули вирішального значення для
розуміння трудової правосуб’єктності
як у міжнародному, так і в національ-
ному масштабі, вироблення конструк-
тивних і дієвих підходів до її право-
вого регулювання. З таких позицій

ООН посідає чолову роль у форму-
ванні єдиної системи засад і принципів
міжнародно-правового регулювання
трудової правосуб’єктності через ви-
знання та закріплення основополож-
них прав людини у сфері праці, що в
подальшому дозволяє їх трансформу-
вати в національну систему трудових
прав та обов’язків учасників трудових
відносин.

Важлива роль у міжнародно-
правовому регулюванні трудової право-
суб’єктності належить МОП – спе-
ціалізованій міжнародно-правовій
інституції, діяльність якої спрямовано
на вироблення дієвих та адекватних
механізмів правового регулювання
трудової правосуб’єктності [8]. Впро-
довж майже сторічної діяльності у
своїй нормотворчій діяльності МОП
охопила всі суттєві аспекти трудових
відносин, що може слугувати міжна-
родно-правовою основою для станов-
лення національного трудового зако-
нодавства, розбудови сучасної моделі
трудової правосуб’єктності.

МОП було ухвалено близько 
400 конвенцій та рекомендацій,
кожна з яких стосується різних аспек-
тів трудової правосуб’єктності основ-
них суб’єктів трудового права.
У цьому контексті видається доціль-
ним звернути увагу на окремі най-
більш значущі конвенції та рекоменда-
ції, покликані регламентувати трудо-
ву правосуб’єктність працівника та
роботодавця. Так, Конвенцією МОП
«Про працю жінок у нічний час» від
29 вересня 1919 р. № 4 передбачено, що
жінки, незалежно від віку, не можуть
використовуватись на роботах у ніч-
ний час на державних або приватних
промислових підприємствах чи в будь-
яких філіях таких підприємств, за
винятком підприємств, на яких пра-
цюють лише члени однієї родини [9,
с. 31–33]. На підставі Конвенції МОП
«Про нічну працю підлітків у проми-
словості» від 29 вересня 1919 р. № 6 [9,
с. 40–43] встановлено, що підлітків до
вісімнадцяти років не використовують
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на роботах у нічний час на державних
та приватних промислових підприєм-
ствах або у філіях таких підприємств,
за винятком підприємств, на яких
працюють лише члени однієї родини.

Конвенцією МОП «Про примусо-
ву чи обов’язкову працю» від 28 черв-
ня 1930 р. № 29  [9, с. 124–133] передба-
чено, що кожний член Міжнародної
організації праці, який ратифікує цю
Конвенцію, зобов’язується скасувати
застосування примусової чи обов’яз-
кової праці в усіх її формах у якомога
коротший строк.

Достатньо важливою видається
Конвенція МОП «Про свободу асоці-
ації та захист права на організацію»
від 9 липня 1947 р. № 87  [9, с. 434–438],
на підставі якої було визнано, що пра-
цівники та роботодавці без будь-якої
різниці мають право створювати на
свій вибір організації без попередньо-
го на те дозволу, а також право всту-
пати в такі організації з єдиною умо-
вою: підлягати статутам цих останніх.
При цьому кожний член Міжнародної
організації праці, для якого ця Кон-
венція набула чинності, зобов’язуєть-
ся вжити всіх потрібних і відповідних
заходів, щоб гарантувати працівни-
кам і роботодавцям вільне здійснення
права на організацію.

У Конвенції МОП «Про захист за-
робітної плати» від 1 липня 1949 р. № 95
[9, с. 486–492] передбачено права й
соціально-трудові гарантії працівни-
ків на отримання заробітної плати та
обов’язки роботодавця їх забезпечити
та гарантувати. За цим міжнародно-
правовим актом заробітна плата,
виплачувана готівкою, виплачувати-
меться тільки грішми, що мають
законний обіг, і виплату у формі век-
селів, бонів, купонів чи в будь-якій
іншій формі, призначеній заступити
гроші, що мають законний обіг, за-
боронено. Також роботодавцеві за-
боронено обмежувати будь-яким спо-
собом свободу працівника розпоряд-
жатися своєю заробітною платою 
на власний розсуд. На доповнення до

цієї Конвенції МОП ухвалено Конвен-
цію «Про захист вимог працівників у
випадку неплатоспроможності робо-
тодавця» від 23 червня 1992 р. № 173
[9, с. 1426–1431], за якою задоволення
вимог, що висунуті працівниками до
свого роботодавця і випливають із
трудових відносин, забезпечує уста-
нова-гарант, якщо роботодавець не
може здійснити виплату через непла-
тоспроможність.

На підставі Конвенції МОП «Про
надомну працю» від 20 червня 1996 р.
№ 177 [9, с. 1477–1480] визначено пра-
ва та обов’язки працівників і робо-
тодавців у застосуванні надомної
праці. Заслуговує на увагу Рекомен-
дація МОП від 20 червня 1996 р. № 184
щодо надомної праці [9, с. 1481–1486],
якою передбачено, що роботодавці
повинні нести зобов’язання щодо
повідомлення компетентного органу,
якщо вони надають роботу надомни-
кам уперше, а також вести облік усіх
надомників, яким вони надають робо-
ту, окремо жінок і чоловіків.

Особливої ваги у контексті міжна-
родно-правового регулювання трудо-
вої правосуб’єктності має Декларація
МОП від 18 червня 1998 р. основних
принципів та прав у світі праці [10].
Цим документом передбачено, що всі
члени організації мають дотриму-
ватися, зміцнювати й реалізовувати
добросовісно і відповідно до Статуту
таких принципів: свободи асоціації та
реального визнання права на ведення
колективних переговорів; скасування
всіх форм примусової чи обов’язкової
праці; реальної заборони дитячої праці;
недопущення дискримінації у сфері
праці та занять.

Теоретико-правовий аналіз зазна-
чених конвенцій та рекомендацій дає
підстави вказати на те, що вони
містять досить гнучкі підходи до 
міжнародно-правового регулювання
трудової правосуб’єктності. Така си-
туація дозволяє учасникам МОП 
на рівні національного законодавства
їх конкретизувати й деталізувати,

Роль Організації Об’єднаних Націй та Міжнародної організації праці...

155



а отже, формувати більш чіткі та
конструктивні підходи до правово-
го становища суб’єктів трудового
права.

Як бачимо, особливе значення 
в міжнародно-правовому регулюван-
ні трудової правосуб’єктності мають
конвенції та рекомендації МОП –
інституції, діяльність якої передбачає
формування цілісної та системної мо-
делі правового регулювання відносин
у сфері праці. Науково-теоретичне
дослідження актів МОП засвідчує, що
вони спрямовані: на створення ефек-
тивних механізмів визнання, гаранту-
вання та захисту трудових прав, соці-
ально-трудових гарантій працівників,
умов для виконання покладених на них
обов’язків; на вироблення оптималь-
них механізмів співпраці та партнер-
ства між працівниками, роботодавця-
ми та іншими учасниками трудових
відносин.

Отже, міжнародно-правові акти
ООН та МОП закладають правове
підґрунтя для подальшого розвитку
їхніх положень у національному тру-
довому законодавстві щодо правової
регламентації чіткої моделі трудової
правосуб’єктності всіх учасників тру-
дових відносин. Адже в таких актах
відображається міжнародний досвід,

зокрема досвід провідних держав, у
сфері правового регулювання трудо-
вих відносин. Як наслідок, Україна
зможе динамічно проводити соціальні
реформи, беручи до уваги ефективні
моделі правового регулювання праці
[11, с. 16]. У правовій площині це
дозволить: по-перше, сформулювати в
Україні національну модель трудової
правосуб’єктності, з урахуванням між-
народного досвіду; по-друге, забезпе-
чити гармонізацію правового стано-
вища учасників трудових відносин із
міжнародними нормами у сфері праці;
по-третє, посилити значення і роль
трудових прав у конструкції трудової
правосуб’єктності; по-четверте, по-
силити механізми партнерства та
співпраці між працівниками, робото-
давцями та державою як основних
соціальних партнерів.

З огляду на зазначене вище, орга-
нізація та проведення в Україні новіт-
ньої кодифікації трудового законо-
давства [12] має провадитися на основі
системного врахування міжнародно-
правового регулювання трудової пра-
восуб’єктності, що дозволить значно
посилити положення проекту Тру-
дового кодексу як майбутньої «консти-
туції» суспільства та держави у сфері
праці.
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Костюк В. Л. Роль Організації Об’єднаних Націй та Міжнародної організації
праці у міжнародно-правовому регулюванні трудової правосуб’єктності 

У статті розкриваються роль і значення ООН та МОП у міжнародно-правово-
му регулюванні трудової правосуб’єктності. Зосереджується увага на основних
наукових підходах. Аналізуються міжнародно-правові акти ООН та МОП у сфері
праці. Зроблено висновки, внесено пропозиції.

Ключові слова: ООН, МОП, міжнародно-правові акти, трудова правосуб’єкт-
ність; проект Трудового кодексу.

Костюк В. Л. Роль Организации Объединенных Наций и Международной
организации труда в международно-правовом регулировании трудовой право-
субъектности

В статье раскрываются роль и значение ООН и МОП в международно-право-
вом регулировании трудовой правосубъектности. Концентрируется внимание на
основных научных подходах. Анализируются международно-правовые акты ООН
и МОП в сфере труда. Сделаны выводы, внесены предложения.
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Kostyuk V. The role of the joint Organization of Nations and the International
labour organization in the international legalregulation of labor law

This article addresses the role and importance of the UN and ILO in the internatio-
nal legal regulation of labor law. Attention is focused onbasic scientific approaches.
Analyzes the international legal instruments of the UN and ILO in the workplace. The
conclusionsand suggestions.
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