
Застереження експертів і фахівців  
Зокрема, щодо законопроекту №5371, у Технічних зауваженнях 

висловлено декілька застережень, серед яких: 
- проект Закону виключає значну частину української робочої сили із 

сфери застосування загального трудового законодавства (Кодексу законів 
про працю) шляхом встановлення паралельного та менш захищеного 

режиму для працівників, зайнятих на малих та середніх підприємствах, 
тобто підприємствах з кількістю працюючих не більше 250 осіб; 

- проект Закону дозволяє проводити індивідуальні переговори стосовно 
трудових прав, які є невідчужуваними та не підлягають перегляду, і які 

захищені Конституцією України, міжнародними договорами, 

ратифікованими Україною, а також трудовим законодавством України; 
- проект Закону передбачає можливість для сторін трудового договору, 

використовуючи індивідуальні переговори, відхилятися в бік погіршення від 
основних трудових стандартів, що визначені на рівні законодавства; 

- проект Закону передбачає можливість необґрунтованого припинення 
роботодавцем трудових відносин та односторонньої зміни ним істотних умов 

трудового договору, що порушує міжнародні трудові стандарти і суперечить 
загальним принципам європейського права і практиці; 

- керуючись в основному принципом рівності договірних сторін, 
характерним для цивільного права, проект закону значно знижує захисну 

роль трудового права на малих і середніх підприємствах. 
Крім того, у Технічних рекомендаціях щодо законопроекту № 5388 

висловлено такі застереження: 
- що стосується регулювання трудових відносин індивідуальними 

договорами: проект закону не передбачає захисту від відхилення в бік 

погіршення від мінімальних трудових стандартів, визначених 
законодавством про працю та колективними договорами. Необхідно 

запровадити належні запобіжні заходи для обмеження можливості 
установлення менш сприятливих умов в індивідуальних трудових 

договорах; 
- що стосується регулювання строкових трудових договорів: слід 

передбачити належні заходи, покликані запобігти зловживанням, які є 
результатом використання послідовних строкових трудових договорів або 

відносин, та усунути можливість використання трудових договорів, що 
укладаються на певний строк, із метою уникнення захисту, передбаченого 

Конвенцією МОП №158, як передбачено у п.5 рамкової угоди про роботу на 
визначений термін, доданої до Директиви 1999/70/ЄС, що дозволить 

зменшити ненадійність і непередбачуваність таких трудових договорів чи 
трудових відносин. 

- щодо загального регулювання трудових договорів та трудових відносин: 

положення законопроекту не сумісні зі стандартами МОП: 
- робочий час: положення проекту закону мають бути приведені у 

відповідність до ст. 2 Конвенції МОП 1919 року про робочий час у 
промисловості (№ 1), ст. 3 Конвенції МОП 1930 року про робочий час у 

торгівлі та установах (№ 30), ст. 1 Конвенції МОП 1935 року про 
сорокагодинний робочий тиждень (№ 47) і ст. 6(b) Директиви 2003/88/ЄC 

Європейського Парламенту і Ради від 4 листопада 2003 року про деякі 
аспекти організації робочого часу; 

- період щотижневого відпочинку: положення проекту закону мають бути 
приведені у відповідність до ст. 5 Директиви 2003/88/ЄC, а також ст. 2 



Конвенції МОП 1921 року про щотижневий відпочинок у промисловості (№ 
14) і ст. 6 Конвенції МОП 1957 року про щотижневий відпочинок у торгівлі 

та установах (№ 106); 
- період мінімального щоденного відпочинку: положення проекту закону 

мають бути приведені у відповідність до ст. 3 Директиви 2003/88/ЄC; 
- надурочні роботи: положення проекту закону мають бути узгоджені з 

вимогою чітко визначити межі надурочного робочого часу на день і на 
тиждень з урахуванням ст. 3 Конвенції МОП № 1, ст. 5 і 6 Конвенції МОП № 

30 і ст. 6(b) Директиви 2003/88/ЄC 
- Відпустки: положення проекту закону мають бути узгоджені із ст. 7(1) і 

7(2) Директиви 2003/88/ЄС, та статтями 9(1) і 12 Конвенції МОП № 132. 

Нарешті, щодо проекту закону про безпеку та здоров’я працівників на 
роботі, у Рекомендаціях МОП висловлено такі застереження: 

- стосовно організації та функціонування системи безпеки та здоров’я 
працівників: положення проекту закону мають бути узгоджені з 

Директивою ЄС 89/391/ЄEC; 
- стосовно обов’язків роботодавців: положення проекту закону мають бути 

узгоджені зі статтями 5(1), 6(1) і 6(2), 7(1) і 7(3) Директиви ЄС 
89/391/ЄEC; 

- стосовно обов’язків працівників: положення проекту закону мають бути 
узгоджені з ст. 13(2)(f) Директиви 89/391/ЄEC; 

- стосовно центрального органу виконавчої влади, відповідального за 
контроль за додержанням законодавства про працю,: положення проекту 

закону мають бути узгоджені з Конвенціями МОП №№ 81 і 129 про 
інспекцію праці; 

- стосовно інформації в сфері безпеки та здоров’я працівників: положення 

проекту закону мають бути узгоджені з статтею 21 Конвенції МОП № 81; 
- стосовно регулювання державної інспекції праці: положення проекту 

закону мають бути узгоджені з низкою статей Конвенцій МОП №№ 81 і 129; 
- щодо повноважень, основних обов’язків та незалежності державних 

інспекторів праці: положення проекту закону мають бути узгоджені з 
низкою статей Конвенцій МОП №№ 81 і 129; 

- стосовно відповідальності роботодавця за порушення законодавства про 
безпеку та здоров’я працівників: положення, які передбачають 

відповідальність лише у разі невиконання припису державного інспектора, 
складеного за результатами інспекційного відвідування, суперечать ст. 

17(2) Конвенції МОП № 81 і ст. 22(2) Конвенції МОП № 129, ст. 9(2) 
Конвенції МОП № 155, ст. 18 Конвенції МОП № 81 і ст. 24 Конвенції МОП № 

129, ст 4.(2) Директиви ЄС 89/391/ЄЕC; 
- стосовно підстав проведення інспекційних відвідувань або невиїзних 

інспектувань: положення проекту закону суперечать Конвенціям МОП №№ 

81 і 129, обмежуючи вільну ініціативу інспекторів праці щодо проведення 
інспекційних відвідувань або невиїзних інспектувань у будь-який час доби 

без попереднього повідомлення. 
 


