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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Законодавчий захист зайнятості (ЗЗЗ), який реалізуєть"

ся шляхом встановлення обмежень1 на те, коли, чому і як
роботодавець може звільнити працівника або найняти його
на визначений строк, через свою жорсткість або ж навпаки
"м'якість", по"різному впливає на функціонування ринку
праці. Серед можливих ефектів (прямих і опосередкованих),
які було виявлено в результаті різноманітних емпіричних
досліджень [1—7], основним є зв'язок із зайнятістю та без"
робіттям. Так, ліберальна модель регулювання процесів най"
му та звільнення працівників забезпечує вищий рівень зай"
нятості, прискорює процеси створення робочих місць і сприяє
ефективнішій реалокації робочої сили між секторами еко"
номіки [8]. Жорстке ж законодавство, хоча й краще захищає
зайнятих, має наслідком збільшення тривалості безробіття,
зростання самозайнятості та замість того, щоб уникати не"
рівності на ринку праці, стає джерелом її посилення й при"
зводить до загострення структурних проблем безробіття.
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Законодавство про захист зайнятості є одним із інститутів ринку праці, спрямованих на регулюван�

ня процесів найму та звільнення працівників.

Інформаційна неоднорідність законодавчого захисту зайнятості ускладнює кількісну оцінку його жор�

сткості, але остання надто необхідна для здійснення емпіричних досліджень з виявлення ефектів захис�

ту зайнятості на ринок праці.

На основі методології ОЕСР вперше кількісно оцінено рівень законодавчих обмежень для роботодавців

щодо найму та звільнення працівників в Україні. Зроблено висновок, що за сукупністю діючих норм та

правил Україна має надто рестриктивну систему законодавчого захисту зайнятості.

З метою забезпечення балансу між захистом прав найманих працівників і збільшенням гнучкості зай�

нятості визначено основні напрями удосконалення регулювання трудових взаємовідносин в Україні, в

тому числі з позицій лібералізації.

Employment protection legislation is one of the institutions of the labor market aimed at regulation of hiring

and dismissing of employees.

Informational heterogeneity of legislative employment protection complicates quantitative estimates of the

degree of its stringency, which especially required for empirical research to identify the effects of employment

protection on the labor market.

For the first time the level of legal restrictions to employers regarding hiring and dismissing of employees in

Ukraine was quantitatively estimated based on the OECD methodology. It is concluded that in total rules and

regulations in Ukraine have a very restrictive system of legal employment protection.

The main directions of improving the regulation of labor relations in Ukraine (including the positions of its

liberalization) were defined in order to ensure a balance between protection of employees and increase the

flexibility of employment.
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АНАЛІЗ
НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

ТА ПУБЛІКАЦІЙ
Питанням, пов'язаним із захистом зайнятості, оціню"

ванням впливу останнього на адаптаційні можливості
компаній до коливань попиту на працю, а відтак. й на стан
ринку праці, його гнучкість, поведінку на різних етапах
економічного циклу присвячено роботи багатьох інозем"
них вчених, серед яких Е. Лейзер (E. Lazear), Дж. Ніко"
летті (G. Nicoletti), С. Скарпетта (S. Scarpetta), С. Нікелль
(C. Nickell) і Р. Лайярд (R. Layard), Дж. Хекман (J. Heck"
man) і К. Паже (C. Page's), О. Бланшард (О. Blanchard) і
Дж. Вулферс (J. Wolfers), Дж. Бертола (G. Bertola), Ф. Блау
(F. Blau) та Л. Кан (L. Kahn), Дж. Аддісон (J. Addison) і
П. Тейксера (P. Teixeira), А. Басcаніні (А. Bassanini) та
Р. Дюваль (R. Duvall), Х. Фельдман (H. Feldmann), Р. Ка"
пелюшніков, Н. Вишневська, А. Неспорова, О. Миронен"
ко та ін.

______________________________________
1 Відповідні норми та правила, залежно від особливостей правової системи країни, можуть бути встановлені законами, колек�

тивними договорами та судовими прецедентами.
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ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
В Україні такі дослідження також необхідні та перспек"

тивні, проте відсутні кількісні оцінки жорсткості вітчизня"
ного законодавства про захист зайнятості, без яких важко
уявити подібні досліди. Остання обставина й визначила пер"
шочергове завдання цієї роботи — оцінити рівень законо"
давчих обмежень для роботодавців щодо найму та звільнен"
ня працівників з тим, щоб у подальшому виявити основні
напрями удосконалення регулювання трудових взаємовід"
носин, у т.ч. з позицій лібералізації.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Наявні підходи до кількісного вимірю"

вання жорсткості ЗЗЗ поділяються умовно
на три групи [9]. До першої входять методи,
за якими оцінюються прямі витрати робото"
давців (розмір вихідної допомоги, оплата
праці в період повідомлення про звільнення,
величина компенсації у випадку визнання
звільнення незаконним), пов'язані з дотри"
манням законодавчих вимог захисту зайня"
тості. Але оскільки не всі витрати робото"
давця можуть бути визначені в грошовому
еквіваленті, то для оцінювання жорсткості
ЗЗЗ використовуються також методи, що
полягають у розрахунку спеціальних агре"
гованих індексів, виражених в умовних баль"
них одиницях, наприклад індекс законодав"
чого захисту зайнятості ОЕСР2 або індекс
жорсткості зайнятості Світового банку. Ос"
танні дозволяють враховувати не лише вище
згадані прямі витрати роботодавців, а й не"
обхідність дотримання ними різних проце"
дурних вимог щодо найму та звільнення пра"
цівників. І нарешті в третій групі методи, за
якими оцінки отримують в ході спеціальних
опитувань роботодавців про їхнє суб'єктив"
не сприйняття жорсткості законодавчого за"
хисту зайнятості.

Індекс ЗЗЗ, попри притаманні йому не"
доліки [10], залишається одним із найчаст"
іше вживаних індикаторів захисту зайня"
тості (особливо за необхідності порівняль"
ного аналізу між країнами). Він дозволяє

оцінити значне число елементів тру"
дового законодавства і має доволі
прозору методику  розрахунку3,
розроблену експертами ОЕСР4.
Саме за методологією ОЕСР авто"
ром вперше кількісно оцінено
жорсткість законодавчого захисту
зайнятості в Україні.

Отже, як показують результати
оцінювання (рис. 1), за рівнем індек"
су ЗЗЗ Україна випереджає держави
з далеко не ліберальним регулюван"
ням зайнятості (Іспанію, Грецію,
Португалію) та стає в один ряд з
тими, чиї ринки праці за загальним
визнанням є надзарегульованими
(Люксембург, Франція, Туреччина).

Розглянемо детальніше систему
законодавчого захисту зайнятості в
міжкраїнній5  порівняльній перспек"
тиві. Так, за методологією ОЕСР
жорсткість законодавчого захисту

постійних працівників при індивідуальних звільненнях оці"
нюється за елементами, узагальненими у таблиці 1.

Національним законодавством більшості аналізова"
них країн (табл. 2) закріплюється той чи інший період по"
відомлення про звільнення і здебільшого тривалість ос"
таннього залежить від стажу роботи працівника в ком"
панії.

Щодо зобов'язань роботодавця виплатити вихідну до"
помогу, то така законодавча норма відсутня6  значно часті"
ше (табл. 3).
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Рис. 1. Індекс жорсткості законодавчого захисту зайнятості*

* На рисунку відображено вклад субіндексів другого порядку в інтегральне

значення індексу ЗЗЗ. Усі розрахунки тут і далі виконано за третьою версією ме�

тодології ОЕСР. Значення для Бразилії, Китаю, Індії, Індонезії, Росії, Саудівської

Аравії та ПАР наведені станом на 2012 р., для решти іноземних країн — 2013 р., для

України — значення розраховано автором на підставі аналізу норм чинного зако�

нодавства (дата звернення 01.11.2015 р.).

Джерело: розраховано автором для України за даними [11—14], для решти

країн — за даними [15].

    
 

 
 
 

      
 9 , 4 , 20    

   
 

 
 

 
 

 
 

 

       
 9 , 4 , 20  

    
  

  
   

  

      
  

      
   

 ,     
   

Таблиця 1. Елементи системи законодавчого захисту постійних працівників при
індивідуальних звільненнях

Джерело: складено автором за даними [15].

______________________________________
2 Індекс ЗЗЗ (англ. EPL, employment protection legislation) розраховується для країн�членів Організації економічного співробіт�

ництва та розвитку, а з 2008 р. для ще 9 держав, що не є членами ОЕСР: Аргентини, Бразилії, Індії, Індонезії, Латвії, Китаю, ПАР,

Росії та Саудівської Аравії.
3 Так, індекс ЗЗЗ обчислюється на основі набору базових показників — окремих характеристик законодавства про захист зай�

нятості, які за відповідними критеріями оцінюються в балах від 0 (максимальна гнучкість) до 6 (максимальна жорсткість) і розподі�

ляються за трьома основними групами: індивідуальні звільнення постійних працівників, колективні звільнення, тимчасова зай�

нятість. Далі отримані дані поступово шляхом зважування за спеціально розробленою процедурою агрегуються в індикатори ви�

щих рівнів: шість субіндексів першого порядку " три субіндекси другого порядку " інтегральний індекс.
4 Періодично методика розрахунку індексу ЗЗЗ удосконалювалась і доповнювалася новими складовими. На сьогодні існує три

версії цього індикатора, які різняться між собою з позицій повноти охоплення окремих характеристик законодавства про захист

зайнятості.
5 Інформація за елементами системи законодавчого захисту зайнятості щодо країн ОЕСР наводиться за даними [16, 17].
6 У законодавстві, де мають місце норми про вихідну допомогу, характерною рисою є залежність її розміру від стажу роботи

звільненого працівника.
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В Україні ні термін попередження, ні розмір вихідної
допомоги не залежать від стажу роботи звільненого праці"
вника. Звідси відносно високі гарантії отримує працівник,
який пропрацював на підприємстві менше року, і відносно
низькі — той, що тривалий час (понад 10 років) трудився на
благо компанії. Така ситуація убезпечила Україні місце се"
ред держав з найбільш обтяжливими в цій частині нормами
трудового законодавства, адже ними встановлено значно
довший, ніж у середньому в межах аналізованих країн, пе"
ріод повідомлення про звільнення і розмір вихідної допо"
моги працівникам з низьким стажем роботи (рис. 2).

Щодо процедури повідомлення про звільнення, то в
Україні (як і в усіх аналізованих країнах, окрім США) зако"
ном вимагається, щоб воно здійснювалося з обгрунтуван"
ням причини.

Крім того, вітчизняним законодавством передбачаєть"
ся й участь третьої сторони (виборного органу первинної
профспілкової організації) при розірванні трудового дого"
вору з ініціативи роботодавця7  (табл. 4).

Необхідність дотримання процедури (письмове поперед"
ження і/або попередні консультації роботодавців з третьою
стороною з питань звільнення працівників, в тому числі і у ви"
падку необхідності отримання від неї згоди на реалізацію цьо"
го кроку) може дещо відтерміновувати початок повідомлення
працівника про звільнення. Тривалість такого періоду різна.
Приміром, у Індії та Індонезії він найдовший — тут потрібно
два і більше місяців, щоб отримати необхідний адміністратив"
ний дозвіл чи попереднє рішення суду щодо звільнення праці"
вника. В решті країн значно коротший — 3—4 тижні (Чехія,
Корея, Нідерланди, Португалія, Україна8) і менше.

Загалом Україна за рівнем процесуальних незручнос"
тей стає в один ряд з країнами, де вони визнані особливо
обтяжливими (Нідерланди, Німеччина, Португалія, Чехія,
а також Латвія, Індія та Індонезія) (рис. 3).

Типовими для трудового законодавства є норми, зав"
данням яких є захист працівника від необгрунтованого (не"
законного) звільнення. Проте в одних випадках законодавці
обмежуються проголошенням загального принципу
звільнення через поважні причини, а вже суди розкривають

і уточнюють це поняття під час розгляду кон"
кретних справ, у інших — поважна причина де"
тально розкривається в законі чи трудових до"
говорах.

Узагальнивши численні й різноманітні по"
важні причини звільнення, їх можна розділи"
ти на три групи: підстави, викликані поведін"
кою працівника; підстави, що стосуються осо"
бистості працівника, але не викликані його
провиною; підстави, пов'язані з економічними
й виробничими факторами.

До групи підстав для звільнення, спричи"
нених поведінкою працівника, відносяться
різні види винного порушення трудових обо"
в'язків (дисциплінарні проступки), що негатив"
но позначаються на виконанні роботи.

Підстави для звільнення, що стосуються осо"
бистості працівника, але не спричинені його про"
виною, — це обставини, які виникають через не"
достатню кваліфікацію працівника, відсутність
необхідних здібностей або стан здоров'я.

Причини звільнення, визначені економічни"
ми й виробничими факторами, — це скорочен"
ня чисельності (штату) персоналу на техніко"
технологічних і соціально"економічних підста"
вах [18].

Майже в половині досліджуваних країн
економічні причини, реорганізація, техно"
логічні зміни на підприємстві або невідпо"
відність якостей працівника займаній посаді
вважаються адекватними, достатніми — без
будь"яких додаткових обмежень — підстава"
ми для звільнення (табл. 5).
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Таблиця 2. Період повідомлення про звільнення
в окремих країнах

Джерело: складено автором за даними [11; 15].
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Рис. 2. Рівень жорсткості законодавчого захисту постійних працівників
при індивідуальних звільненнях: повідомлення та вихідна допомога

Джерело: розраховано автором для України за даними [11—13], для решти

країн — за даними [15].

______________________________________
7 В Україні розірвання трудового договору за ініціативою роботодавця з підстав, визначених законодавством про працю, в. т. ч.

у випадках скорочення штату або через виявлення невідповідності якостей працівника займаній посаді чи виконуваній роботі, може

бути проведено лише за попередньою згодою виборного органу первинної профспілкової організації, членом якої є працівник (ст.

43 КЗпП).
8 В Україні роботодавець протягом 30 днів (різниця між повідомленням виборного органу первинної профспілкової організації

за три місяці про скорочення чисельності або штату працівників згідно зі статтями 22 Закону "Про професійні спілки, їх права та

гарантії діяльності" та 494 КЗпП і повідомленням конкретного працівника за два місяці про його вивільнення відповідно до ст. 492

КЗпП) проводить консультації із профспілкою про заходи щодо запобігання звільненню чи зведення їх кількості до мінімуму або

пом'якшення несприятливих наслідків будь�якого звільнення.

Таблиця 3. Вимога виплати вихідної допомоги при звільненні

Джерело: складено автором за даними [11; 15].

* Однак потрібно розуміти, що тут не завжди йдеться про
незахищеність працівників при звільненнях. Так, у США для ро�
ботодавців,  які звільняють працівників,  у майбутньому
збільшується внесок у страховий фонд по безробіттю, що може
знизити їхню тенденцію звільняти співробітників, навіть за
відсутності вимог виплати вихідної допомоги. У деяких країнах
(наприклад, в Австрії, Норвегії, Швеції), законодавство або ко�
лективні угоди передбачають існування схем оплачуваного стра�
хування або окремих ощадних рахунків за участю роботодавців,
що виплачуються як відсоток від фонду оплати праці і стають
доступними для працівників після звільнення.
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Згідно з чинним українським законодавством звільнен"
ня за скороченням штату обмежується необхідністю вра"
хування переважного права на залишення на роботі певних
працівників, тобто роботодавець може їх звільнити, але в
останню чергу, після звільнення менш захищених груп пер"
соналу. Переважне право залишитися на роботі надається
працівникам із вищою кваліфікацією і продуктивністю праці.
І тільки у випадку збігу цих показників для кількох осіб ро"
ботодавець зобов'язаний взяти до уваги соціальні критерії
(ст. 42 КЗпП).

Крім того, в Україні (як наприклад, і в Естонії, Австра"
лії, Іспанії, Швеції, Німеччині, Італії, Фінляндії, Франції та
Китаї) при звільненні працівників з причин економічного,
технологічного чи структурного характеру роботодавці зо"
бов'язані розглянути можливості збереження чисельності
персоналу шляхом використання таких тех"
нологій, як внутрішні кадрові переміщення
або навчання чи перенавчання.

У ситуації ж звільнення через не"
відповідність якостей працівника займаній
посаді або виконуваній роботі останнє, за
законом України (ст. 40 КЗпП), має підтвер"
джуватись об'єктивними даними про те, що
працівник не виконує і не може виконувати
покладених на нього трудовим договором
функцій. Крім того, звільнення з роботи у
зв'язку з виявленою невідповідністю (за
рівнем кваліфікації, за станом здоров'я)
може відбутися лише за умови, що власник
або уповноважений ним орган вживав за"
ходи для переведення працівника на іншу
роботу, від якого останній відмовився, або
власник чи уповноважений ним орган не мав
можливості перевести працівника за його
згодою на іншу роботу на тому самому
підприємстві (в установі, організації).

У випадку визнання звільнення неспра"
ведливим за національним законодавством
деяких країн (в т.ч. України) можливе по"
новлення працівника на роботі (табл. 6).

Максимальний період, протягом якого
можна оскаржити рішення про звільнення
у середньому за країнами ОЕСР становить
два місяці з дати, коли звільнення набуло сили. Проте в де"
яких державах період подачі позову настільки короткий, що
він мусить бути поданий практично відразу після повідом"
лення про звільнення і до моменту набрання чинності рішен"
ня про звільнення (Швейцарія, Данія, Туреччина, Угорщи"
на, Словенія, Австрія). З іншого боку, є країни — Ізраїль,
Ісландія, Японія, Фінляндія та Франція, а також Бразилія,
Індія, Аргентина, де строк позовної давності з оскарження
рішень про звільнення становить понад рік.

В Україні звільненим працівникам при відстоюванні
своїх прав у судовому порядку теж слід завжди пам'ятати
про темпоральну частину подачі позовної заяви. Законодав"
ством вона встановлена в місячний строк з дня отримання
працівником копії наказу про звільнення або з дня видачі
трудової книжки.

Типовим для трудового законодавства всіх аналізованих
країн є виплата компенсації необгрунтовано звільненому пра"
цівнику. Розмір останньої здебільшого залежать від віку, тру"
дового стажу на підприємстві та ступеня збитку, нанесеного
працівникові незаконним звільненням. Так, наприклад, у
Швеції за тривалого стажу (20 років і більше) та похилого
віку працівника розмір компенсації сягає до 32 місячних зар"
плат. Значні суми виплачуються і в Італії, Китаї (відповідно
21 і 20 місячних зарплат), Португалії (17,5 місяця), Франції
(16 місяців), Фінляндії, Мексиці, Словенії, Німеччині. А особ"
ливо високими вони виглядають на фоні середнього розміру
компенсації за країнами ОЕСР — шість місячних зарплат.

В Україні розмір відшкодування у разі звільнення без
законної підстави не може перевищувати 12 місячних зарп"
лат і не диференціюється за віком працівника чи його тру"
довим стажем на підприємстві (ст. 235 КЗпП).

Випробувальний період, за методологією ОЕСР, — це час,
протягом якого постійні контракти не повністю охоплюють"
ся умовами захисту зайнятості, а претензії щодо несправед"
ливого звільнення зазвичай не можуть пред'являтися. Зако"
нодавчо, як правило, визначається максимальна (або стан"
дартна) тривалість такого періоду і часто вона різниться за
категоріями працівників (здебільшого довший випробуваль"
ний термін передбачається для висококваліфікованих кадрів).

Середня тривалість випробувального періоду в країнах
ОЕСР становить близько п'яти місяців. При цьому, з одно"
го боку, є Великобританія, де він найдовший — 24 місяці, а з
іншого — Чилі, де відсутній період, що передбачає спрощен"
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Таблиця 4. Консультації роботодавця з третьої стороною
про звільнення працівника

Джерело: складено автором за даними [11; 13; 15].
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Рис. 3. Рівень жорсткості законодавчого захисту постійних працівників
при індивідуальних звільненнях: процедурні незручності

Джерело: розраховано автором для України за даними [11; 13], для решти країн

— за даними [15].
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Таблиця 6. Поновлення на роботі у випадку незаконного
звільнення за законодавством окремих країн

Джерело: складено автором за даними [11; 15].

Таблиця 5. Визначення законності звільнення
за законодавством окремих країн

Джерело: складено автором за даними [11; 15].
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ня у правилах звільнення працівника, та Австрія, де такий
період становить менше одного місяця. Що ж стосується
строку випробування при прийнятті на роботу в Україні, то,
за окремими винятками, він не може перевищувати трьох
місяців (ст. 27 КЗпП).

Таким чином, вищеописані норми вітчизняного тру"
дового законодавства убезпечили Україні потрапляння до

групи країн із доволі високим рівнем
складності індивідуальних звільнень по"
стійних працівників (рис. 4).

А за сукупністю всіх елементів систе"
ми законодавчого захисту постійних пра"
цівників при індивідуальних звільненнях
Україна має значно суворіші, ніж у серед"
ньому за країнами"членами ОЕСР, прави"
ла розірвання трудового договору з ініціа"
тиви власника (рис. 5).

Типовими для трудового законодав"
ства більшості досліджуваних країн є нор"
ми щодо додаткового захисту у випадку
масових (колективних) звільнень праців"
ників. За методологією ОЕСР жорсткість
останніх оцінюється за елементами, уза"
гальненими у таблиці 7.

Коли звільнення вважається масовим?
Міжкраїнний порівняльний аналіз зако"
нодавчих норм показав що, як правило,
критерії масовості обумовлені тривалістю
періоду, протягом якого проводяться
звільнення9 , чисельністю охоплених пра"
цівників та загальною кількості персона"
лу підприємства.

Як таке поняття колективного звіль"
нення, а отже, й відповідні вимоги до його
реалізації відсутні в законодавствах Нової
Зеландії, Чилі, а також Індонезії, Са"
удівській Аравії та Індії (табл. 8). У решті

ж досліджуваних країн найчастіше законодавчі норми про
колективне звільнення застосовується вже при 10 звільне"
них працівниках.

Як правило, колективні звільнення вимагають дотриман"
ня додаткових, порівняно з індивідуальними, процедурних
правил:

— повідомлення, консультації і/або попередня згода
представницьких органів працівників (профспілки) та/або
державних суб'єктів управління, наприклад, таких, як дер"
жавна служба зайнятості;

— відтермінування повідомлення співробітників про
звільнення через необхідність вище зазначеної участі тре"
тьої сторони;

— інші спеціальні витрати роботодавців (додаткова ви"
хідна допомога і/або розроблення роботодавцями програм
перепідготовки, аутплейсменту тощо для працівників, які
потрапили під масове звільнення) (рис. 6).

Вітчизняне законодавство у випадку масових звільнень
майже не містить додаткових процедурних вимог, окрім не"
обхідності не пізніше ніж за два місяці повідомляти про за"
плановане вивільнення працівників ще й державну службу
зайнятості (ч. 3 ст. 50 ЗУ "Про зайнятість населення").

Рис. 4. Рівень складності індивідуальних звільнень постійних працівників

Джерело: розраховано автором для України за даними [11], для решти країн — за даними [15].
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Рис. 5. Рівень жорсткості законодавчого захисту постійних працівників
при індивідуальних звільненнях

Джерело: розраховано автором для України за даними [11—13], для решти країн

— за даними [15].
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Таблиця 7. Елементи системи законодавчого захисту
у випадках масових звільнень

Джерело: складено автором за даними [15].

______________________________________
9 В аналізованих країнах цей період коливається від 30 (у

більшості держав) до 120 днів (Італії).
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Узагальнюючи, відзначимо, що в частині регулювання
колективних звільнень спостерігається більша од"
норідність законодавчих положень, крім того, останні ма"
ють тенденцію бути жорсткішими в країнах із ліберальним
регулюванням індивідуальних звільнень постійних праців"
ників (рис. 7).

Певною мірою це можна пояснити розумінням законо"
давців важкості соціально"економічних наслідків масових
звільнень, а отже, необхідністю надання додаткового захи"
сту найманим працівникам.

Щодо оцінки жорсткості регулювання тимчасової зай"
нятості, — третьої складової індексу ЗЗЗ, то вона, за мето"
дологією ОЕСР, здійснюється за узагальненими у таблиці 9
елементами.

Принципове обмеження, що накладається українським
законодавством на використання строкових трудових до"
говорів полягає в тому, що їх не можна укладати без дос"
татніх підстав, тобто коли вони могли б бути укладені на
невизначений термін10. Тоді як у половині держав ОЕСР не
потрібні якісь "об'єктивні підстави" та виправдання, щоб
найняти працівника (принаймні першого разу) на умовах
строкового договору (табл. 10).

Значно частіше національними законодавствами країн
встановлюються різного рівня жорсткості інші обмеження,
а саме ті, що стосуються максимальної кількості послідов"
них (або продовжених) строкових трудових договорів із
одним і тим же працівником та їхньої
максимальної кумулятивної тривалості
(рис. 8).

В Україні укладання нового стро"
кового договору можливе лише після
закінчення попереднього. Якщо робо"
тодавець спробує "продовжити" укла"
дений раніше строковий договір, то
можна не сумніватися, що в очах суду
його буде перекваліфіковано на без"
строковий (ст. 39 КЗпП). Крім того,
строкові трудові договори, що уклада"
ються неодноразово за однією і тією ж
підставою також за загальним прави"
лом перекваліфікуються українськими
судами у безстрокові.

Стосовно ж максимального терм"
іну тривалості строкового трудового
договору, то законом України вста"
новлено, що сторони самостійно виз"
начають його тривалість і він може
бути укладений на будь"який строк,
наприклад, на декілька днів, місяців
або років.

Таким чином, за сукупністю вказа"
них законодавчих обмежень робото"
давці в Україні мають надто звужені
можливості використання трудових
відносин на визначений строк (див. рис.
8).

За методологією ОЕСР, жорст"
кість регулювання діяльності агентств
тимчасової зайнятості оцінюється за
нормами та правилами, щодо ліцензу"
вання (надання дозволу), ведення
звітності, обмеження типів робіт, на
які можуть поширюватися угоди з на"
дання персоналу у тимчасове корис"
тування, встановлення максимально"
го строку тривалості таких угод, до"
пустимої кількості разів їхнього про"
довження (див. табл. 9).

Під приватним агентством зай"
нятості відповідно до Конвенції
МОП № 181 розуміється фізична
або юридична особа, незалежна від
державної влади, яка надає послуги
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Таблиця 8. Визначення масового звільнення за
законодавством окремих країн

Джерело: складено автором за даними [14; 15].

* В Україні згідно зі ст. 48 Закону "Про зайнятість населен�

ня" масовим звільненням з ініціативи роботодавця (крім випад�

ку ліквідації юридичної особи) є одноразове або протягом: од�

ного місяця: звільнення 10 і більше працівників на підприємстві

з чисельністю від 20 до 100 осіб; звільнення 10 і більше відсотків

працівників на підприємстві з чисельністю від 101 до 300 осіб;

трьох місяців — звільнення 20 і більше відсотків працівників на

підприємстві  — незалежно від чисельності працівників.
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Рис. 6. Рівень жорсткості додаткових вимог до колективних звільнень

Джерело: розраховано автором для України за даними [11; 14], для решти країн

— за даними [15].
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Рис. 7. Рівень жорсткості законодавства про захист постійних працівників при
індивідуальних та масових звільненнях

Джерело: розраховано автором для України за даними [11—14], для решти країн — за

даними [15].

______________________________________
10 Відповідно до ст. 23 КЗпП України

строковий трудовий договір укладається

у випадках, коли трудові відносини не

можуть бути встановлені на невизначе�

ний строк з урахуванням характеру ро�

боти або умов її виконання, або інтересів

працівника та в інших випадках, перед�

бачених законодавчими актами.
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найму працівників із наміром подальшого направлення ос"
танніх у розпорядження третій стороні, яка може бути
як фізичною, так і юридичною особою ("підприємство"ко"
ристувач"), і яка визначає цим працівникам робочі зав"
дання і контролює їхнє виконання. Тобто йдеться про по"
зикову працю (більш офіційна назва англійською мовою

— temporary work agency — праця в агентствах
тимчасової зайнятості), — тристоронні відноси"
ни, коли працівник звертається в агентство зай"
нятості, вступає з останнім у трудові відносини і
направляється для здійснення трудових обов'язків
до компанії"користувача, тобто фактичного сво"
го роботодавця.

Як видно з рисунка 9, у більшості аналізованих
країн обмеження щодо типів робіт, на які може по"
ширюватись позикова праця або відсутні (це насам"
перед країни загального права11 , а також Данія,
Швейцарія, Угорщина, Ісландія), або незначні, як на"
приклад в Україні, де агентствам тимчасової зайня"
тості законом заборонено направляти працівників
на робочі місця до роботодавця лише у випадках,
якщо персонал залучається для виконання робіт у
шкідливих, небезпечних і важких умовах праці, а
також робіт за основними професіями технологіч"
ного процесу основного виробництва (ч. 4 ст. 39 За"
кону "Про зайнятість населення").

Менше третини аналізованих країн мають обме"
ження щодо кількості продовжень угод і/або по"
слідовних призначень того ж самого працівника на
роботу в ту ж компанію"користувача. Значно часті"
ше зустрічаються законодавчі обмеження щодо мак"
симальної кумулятивної тривалості угод з надання
персоналу у тимчасове користування, укладених
між агентством і компанією"користувачем. Тією чи

іншою мірою вони мають місце в близько половини дослі"
джуваних країн (рис. 9).

Вимога отримати спеціальний дозвіл від компетен"
тного органу на право ведення діяльності агентствами
тимчасової зайнятості, і/або зобов'язання регулярно
у встановленому порядку надавати відповідні звіти зу"
стрічається в національному законодавстві більшості
аналізованих країн (табл. 11). Як власне і вимога рівно"
го ставлення (оплата і/або умови праці) до постійних
та "запозичених" працівників (остання відсутня лише в
законодавстві Нової Зеландії, Канади, США, Чилі та
ПАР).

Узагальнена оцінка захисту тимчасової зайнятості
представлена на рисунку 10. Вона по суті відображає рівень

легкості використання відмінної від
безстрокової форми найму праців"
ників роботодавцями у моменти, коли
вони потребують гнучкості і зменшен"
ня обмежень, які накладаються зако"
нодавством на постійно зайнятих. Як
видно (рис. 10), в Україні на це існує
багато застережень.

ВИСНОВКИ
Таким чином, на основі методо"

логії ОЕСР вперше оцінено індекс
ЗЗЗ для України, а міжкраїнний по"
рівняльний аналіз дозволив зробити
висновок, що за сукупністю діючих
норм та правил наша держава має
надто рестриктивну систему законо"
давчого захисту зайнятості, особли"
во в частині регулювання індивіду"
альних звільнень постійних праців"
ників та найму на умовах строково"
го трудового договору (відповідні
показники для України в 2 рази вище,
ніж їхні середні значення за країна"
ми ОЕСР).

Звідси рішення щодо лібералі"
зації вітчизняного трудового зако"
нодавства, забезпечуючи баланс
між захистом прав найманих праців"

ників і збільшенням гнучкості зайнятості, можуть перш
за все стосуватися:

— введення прогресивних відносно стажу роботи пра"
цівника розмірів вихідної допомоги так, щоб з одного боку
забезпечити вищі гарантії тим, хто тривалий час працював
на благо підприємства, а з іншого — зменшити (в середньо"
му) витрати на звільнення для роботодавців;

Таблиця 9. Елементи системи законодавчого захисту
тимчасової зайнятості

Джерело: складено автором за даними [15].
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Таблиця 10. Укладання строкових трудових договорів
за законодавством окремих країн

Джерело: складено автором за даними [11; 15].
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Рис. 8. Рівень жорсткості регулювання зайнятості
за строковими трудовими договорами

Джерело: розраховано автором для України за даними [11], для решти країн — за да�

ними [15].

______________________________________
11 Країни загального права — це держави, чиє законодавство склалося під впливом англійської правової системи, в розвитку

якої основна роль належить судовій практиці. Включає в себе правову систему Великої Британії, а також інших країн, що перебува�

ли під її політико�правовим впливом, — Австралії, Ірландії, Ізраїлю, Канади, Нової Зеландії, ПАР, а також США.
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— з цих же причин, цілком
обгрунтованою практикою вва"
жаємо встановлення на зако"
нодавчому рівні диферен"
ційованих періодів поперед"
ження про звільнення;

— розширення підстав, що
дозволятимуть використання
строкового трудового догово"
ру, а також збільшення кіль"
кості можливих послідовних
укладань останнього з одним
працівником. До речі, якщо
норми з регулювання трудових
відносин на визначений строк,
які передбачено проектом
Трудового кодексу включити
до діючого законодавства,
рівень жорсткості регулюван"
ня тимчасової зайнятості по"
мітним чином зміниться (рис.
11),  що вплине й на зміну
індексу ЗЗЗ для України в ці"
лому (рис. 12).

Іншими словами, тут мова
йде про збільшення правових

можливостей роботодавців використовувати
тимчасову зайнятість у моменти, коли вони
потребуватимуть гнучкості, адаптації до ко"
ливань попиту на працю і зменшення обме"
жень, що накладаються законодавством на
постійні контракти.
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Рис. 9. Рівень жорсткості регулювання діяльності агентств тимчасової зайнятості

Джерело: розраховано автором для України за даними [14], для решти країн — за даними [15].
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Рис. 10. Рівень жорсткості регулювання тимчасової зайнятості

Джерело: розраховано автором для України за даними [11; 14], для решти

країн — за даними [15].

Таблиця 11. Організація діяльності агентств тимчасової зайнятості

* Відповідно до ст. 39 Закону України "Про зайнятість населення" діяльність

суб'єктів господарювання — роботодавців, які наймають працівників для подаль�

шого виконання ними роботи в Україні в іншого роботодавця, здійснюється на

підставі дозволу, виданого центральним органом виконавчої влади, що реалізує

державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції. Відповідна

постанова КМУ, що мала регулювати Порядок видачі такого дозволу була прий�

нята 20.05.2013 № 359, але так і не набрала чинності, у зв'язку з неприйняттям до

цього часу ЗУ "Про внесення змін до деяких законів України щодо видачі дозво�

лу на наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в

іншого роботодавця" (№ 2118а від 23.05.2013). Водночас відповідно до ст. 1 Зако�

ну України "Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарсь�

кої діяльності", забороняється вимагати від суб'єктів господарювання отриман�

ня документів дозвільного характеру, які не внесені до Переліку, затвердженого

цим Законом. Таким чином, вимога про обов'язковість дозволу на наймання пра�

цівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в іншого роботодав�

ця в повному обсязі законодавчо не закріплена.

Джерело: складено автором за даними [14; 15].
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Рис. 11. Рівень жорсткості регулювання тимчасової зайнятості,
в т. ч. скориговані оцінки для України

Джерело: розраховано автором для України за даними [11; 14; 19], для решти

країн — за даними [15].
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Рис. 12. Індекс жорсткості законодавчого захисту зайнятості,
в т. ч. скориговані оцінки для України

Джерело: розраховано автором для України за даними [11; 14; 19], для решти

країн — за даними [15].


