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Опис законопроєкту. 

    Проєкт Закону спрямований на посилення захисту прав працівників, зокрема шляхом 

удосконалення положень законодавства, які регулються порядок укладання колективних договорів в 

Україні. Ключовою новацією проєкту є надання можливості фізичним особам, які використовують 

найману працю укладати з працівниками колективні договори задля захисту та гарантування 

трудових прав таких працівників. У зв’язку з цим, пропонується удосконалити нормативне 

регулювання сторін колективного договору, порядок інформування працівників про умови 

колективного договору, удосконалення такого договору в частині строку його дії. Законопроєкт 

визначає випадки, за наявності яких, здійснюється взаємодія між роботодавцем та представницьким 

профспілковим органом, роз’яснюється термінологічне визначення «масове звільнення».  

  Окрім того, законопроєктом приділяється увага подоланню (врегулюванню) дискримінації у сфері 

трудових відносин шляхом запровадження норми, яка визначає те, що не вважається 

дискримінацією, значна увага приділена щодо недопущення дискримінації в оголошеннях про 

вакансії, передбачені санкції за порушення таких норм.  

     Поміж внесення змін в Кодекс законів про працю України передбачаються зміни в Закон України 

«Про колективні договори і угоди», в Закон України «Про рекламу», «Про соціальний діалог в 

Україні», в Закон України «Про зайнятість населення». 

Основні положення законопроєкту. 

Законопроєктом передбачається внесення змін в Кодекс законів про працю України, а саме: 

 стаття 2-1 Кодексу доповнюється конкретизацією дій роботодавця, які не вважаються 

дискримінацією: «Не вважаються дискримінацією у сфері праці встановлені цим Кодексом та 

іншими законами дії, а також обмеження прав працівників, що залежать від властивих 

певному виду робіт вимог (щодо віку, освіти, стану здоров’я, статі) чи обумовлені 



 

необхідністю посиленого соціального та правового захисту деяких категорій осіб». Окрім 

того, норма доповнюється списком суб’єктів до яких вправі звернутися працівники, які 

вважають себе такими, які зазнали дискримінації. 

 У статті 12 пропонують конкретизувати сторони колективного договору шляхом 

запровадження можливості укладення колективного договору фізичними особами, які 

використовують найману працю. 

 стаття 17 подається в новій редакції, якою передбачається встановити строк дії умов 

колективного договору не менше року в разі реорганізації, зміни власника юридичної особи, 

відокремленого структурного підрозділу юридичної особи, а стаття 18 передбачає, що 

положення колективного договору є обов’язковими для сторін. 

 стаття 22 викладається в новій редакції, якою поміж іншого, встановлюється обов’язок 

роботодавця надати письмове пояснення на вимогу особи щодо причин відмови в прийнятті 

на роботу. 

 частина третя статті 49-2 покладає на роботодавця обов’язок надавати повідомлення щодо 

запланованого масового звільнення профспілковому представнику та врегулювати порядок 

проведення роботодавцем консультацій з профспілковими представниками перед масовими 

звільненнями працівників.  

 частиною другою та третьою статті 49-4 вказується, що реорганізація, ліквідація підприємств, 

зміна власності або часткове зупинення виробництва, яке тягне за собою скорочення 

чисельності або штату працівників, погіршення умов праці, можуть проводитися тільки після 

подання виборному органу первинної профспілкової організації (профспілковому 

представнику) повідомлення про заплановане масове вивільнення, з відповідною інформацією 

(у письмовому вигляді) щодо цих заходів тощо. 

    У зв’зку із наданням можливості фізичним особам, які використовують найману працю укладати 

колективні договори з працівниками, авторами законопроекту також вносяться зміни в цій частині в 

Господарський кодекс України та Закон України «Про колективні договори і угоди». Зміни 

стосуються подання нової редакції норми, яка регулює сторін колективного договору та покладання 

на роботодавця обов’язку ознайомити працівника з текстом такого договору із забезпеченням 

безперешкодного доступу до такого договору. Окрім того, передбачається накладання штрафу на 

роботодавця у випадку ненадання інформації працівнику про укладання колективного договору 

тощо. 

    Поміж цього, в законопроєкті значна увага приділена проблемній ситуації на ринку праці, 

пов’язаній із дискримінацією осіб при відборі їх на роботу, що має місце зі сторони роботодавця. З 

метою подолання цього пропонується внесення змін в Закон України «Про рекламу» шляхом 

викладення частини першої статті 24-1 в новій редакції, якою заборонити роботодавцю 

встановлювати в рекламі про вакансію вимоги, які стосуються раси, кольору шкіри, віку, статті, 

стану здоров’я тощо. За невиконання приписів такої статті, пропонується передбачити накладання 

штрафу як виду фінансової санкції. 

   Задля подолання дискримінації при працевлаштуванні пропонується також внести зміни в Закон 

України «Про зайнятість населення» шляхом викладення частини першої статті 11 цього Закону в 

новій редакції, якою держава бере на себе гарантії щодо забезпечення осіб від будь-яких проявів 

дискримінації у сфері зайнятості.  



 

 

Окрім наведеного, проєкт Закону надає термінологічне пояснення поняття «масового звільнення». 

    Враховуючи вищевикладені запропоновані зміни законопроєктом, можна стверджувати, що 

останні спрямовані на колективне – договірне врегулювання правовідносин, подолання дискримінації 

у сфері зайнятості населення та встановлення правової регламентації масового звільнення 

працівників. 

Наявність або відсутність положень проекту нормативно-правового акта, які не відповідають 

принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. 

     Проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо посилення захисту прав 

працівників № 5266 в окремій частині містить положення, які не відповідають принципу 

забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.  

        Зокрема слід звернути увагу на деякі правові прогалини законопроєкту, які стосуються змін в 

частині подолання дискримінації та деякі правові нюанси, які стосуються колективно-договірного 

регулювання відносин та звільнення працівників. 

1. Так, частина друга статті 2-1 Кодексу законів про працю України передбачає, що не 

вважаються дискримінацією у сфері праці встановлені цим Кодексом та іншими законами 

дії, а також обмеження прав працівників, що залежать від властивих певному виду 

робіт вимог (щодо віку, освіти, стану здоров’я, статі) чи обумовлені необхідністю 

посиленого соціального та правового захисту деяких категорій осіб. Як вбачається із 

запропонованої норми, законодавцями допущено начебто легітимне обмеження щодо 

статті, яке може встановлюватися зі сторони роботодавця, оскільки на думку авторів 

законопроекту встановлення такої вимоги не вважається дискримінацією. 

      Однак, наведене протирічить як чинній редакції Кодексу законів про працю України, 

так і Закону України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні», Закону 

України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» та Директиві 

Ради 2000/78/ЄC тощо. Так, частина третя статті 22 Кодексу законів про працю України 

вказує, що вимоги щодо віку, рівня освіти, стану здоров'я працівника можуть 

встановлюватись законодавством України. Частина друга статті 1 Закону України «Про 

засади запобігання та протидії дискримінації в Україні» надає тлумачення поняття 

дискримінація. За аналізом якого, вбачається, що така ситуація виникає поміж іншого, 

у разі, коли особу виокремлюють за ознакою статті.  Окрім того, частина 3 статті 6 

цього Закону описує дії, які не вважаються дискримінацією, серед переліку яких, таке 

розрізнення за ознакою статі – відсутнє. 

     Частина третя статті першої Закону України «Про забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків» надає окремо визначення поняттю «дискримінація за 

ознакою статі». З аналізу Директиви Ради 2000/78/ЄC вбачається, що положення останньої 

не містять обмежень будь-якого права, а лише виокремлють дії, які не вважаються 

дискримінацією. 

      Відповідно до Закону України «Про ратифікацію Європейської соціальної хартії 

(переглянутої)» усі працівники мають право на рівні можливості та рівне ставлення до них  



 

 

у вирішенні питань щодо працевлаштування та професії без дискримінації за ознакою 

статі. Стаття 20 цього Закону закріплює право на рівні можливості та рівне ставлення у 

вирішенні питань щодо працевлаштування та професії без дискримінації за ознакою 

статі. Тому, допущені законопроєктом начебто легітимні обмеження щодо статі є 

неприпустимими, оскільки суперечить національному, міжнародному законодавству та 

нівелюють всіма досягненнями України в сфері щодо забезпечення рівних прав та 

можливостей чоловіків та жінок. 

2. Окрім того, з аналізу запропонованої законодавцями норми частини другої статті 2-1 

Кодексу законів про працю України вбачається, що не вважається дискримінацією, поміж 

іншого – законні дії роботодавця. Разом з тим, поняття «законні дії» не узгоджується із 

Законом України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні», оскільки 

Закон містить визначення поняття як «позитивні дії». 

3. Поміж того, частина друга статті 2-1 Кодексу законів про працю України передбачає 

законні начебто обмеження, які «залежать від властивих певному виду робіт вимог». 

Однак, вважаємо, що таке визначення має широке тлумачення, а тому може призводити до 

посіювання правової невизначеності при застосуванні такої норми, оскільки може 

розумітися не як нормативні вимоги до роботи, а як уставлені звичаї, які характерні для  

певної роботи (в тому числі певні стереотипні уявлення про можливість/неможливість 

виконання жінками певних видів робіт). 

      При цьому, стаття 2-1 Кодексу законів про працю України доповнюється списком суб’єктів, до 

яких може звернутися людина, яка вважає себе такою, яка зазнала дискримінації. Вважаємо, що така 

норма містить позитивний характер, незважаючи на те, що законодавство України не забороняє 

будь-якій особі звертатися до суду за захистом своїх прав, у випадку дискримінації. Адже в такому 

разі особа має змогу знати та в подальшому скористатися одним із способів захисту своїх прав, який 

буде відновлювати порушене право особи, за наявності встановлення факту дискримінації.  

    Зважаючи на викладене, запропонована частина друга статті 2-1 Кодексу законів про працю 

України є дискримінаційною, оскільки вводить обмеження щодо статі, що може впливати на 

паритетність чоловіків та жінок загалом. 

     Принагідно, в частині дискримінації в рекламі та оголошеннях про роботу станом на сьогодні 

відповідне законодавство вже прийняте Верховною Радою України (шляхом прийняття 

законопроекту №3427, який встановлює заборону та відповідальність за поміщення в рекламі 

твердження та/або зображення, які є дискримінаційними за ознаками походження людини, її 

соціального і майнового стану, расової та національної належності, статі, освіти, політичних 

поглядів, ставлення до релігії, за мовними ознаками, родом і характером занять, місцем проживання, 

а також такі, що дискредитують товари інших осіб). 

    З аналізу законопроєкту вбачається, що його мета покликана посилити трудові права працівників 

шляхом запровадження, поміж іншого, можливості фізичним особам роботодавцям укладати 

колективні договори з працівниками. Оскільки, колективний договір виступає правим інструментом 

забезпечення інтересів працівників, а тому надання такої законодавчої можливості для інших 

категорій працівників, які на сьогоднішній час, не мають такої легітимної можливості є позитивним  



 

моментом та сприяє дотриманню рівних прав і можливостей всіх працівників в трудовій сфері 

діяльності. Тому, зміни в законопроєкті в частині розширення сторін колективного договору носять 

позитивний характер та сприяють дотримання рівних трудових прав та гарантій працівників. 

    Проаналізувавши наведені положення законопроєкту під кутом дотримання рівних прав та 

можливостей чоловіків та жінок, можна загалом стверджувати про те, що проєкт Закону не містить 

дискримінаційних положень, за винятком частини другої статті 2-1 Кодексу законів про працю 

України, а сама правова мета проєкту сприяє створенню конструктивних рішень між сторонами 

трудових відносин. 

Відповідність Конституції України. 

    Стаття 21 Основного Закону проголошує, що усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. 

В статті 24 Конституції декларується, що не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, 

кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального 

походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.  

    Тому, законопроєкт № 5266 в частині встановлення начебто легітимних обмежень за ознакою статі 

не відповідає приписам Основного Закону. Водночас проєкт Закону в решті запропонованих змін, які 

стосуються запровадження можливості укладання колективних договорів з усіма працівниками, 

незалежно від того, чи роботодавцем є фізична або юридична особа узгоджуються з наведеними 

конституційними приписами. 

    Відповідно до статті 43 Конституції України держава створює умови для повного здійснення 

громадянами права на працю, гарантує рівні можливості у виборі професії та роду трудової 

діяльності, реалізовує програми професійно-технічного навчання, підготовки і перепідготовки кадрів 

відповідно до суспільних потреб. При цьому, стаття 43 містить також норми, які проголошують, що 

кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці, на заробітну плату, не нижчу від 

визначеної законом. Громадянам гарантується захист від незаконного звільнення. Право на своєчасне 

одержання винагороди за працю захищається законом. Оскільки, колективний договір за своє суттю 

покликаний забезпечити дотримання соціально-економічних інтересів працівників, а відтак 

розширення переліку роботодавців, які вправі укладати такі договори з працівниками буде сприяти 

дотриманню гарантій, які проголошені в статті 43 Конституції України. 

    Відповідність європейським стандартам щодо забезпечення рівних прав та можливостей 

жінок і чоловіків. 

      Загальна декларація прав людини у своїх статтях проголошує, що всі  люди  народжуються  

вільними  і  рівними  у  своїй  гідності та правах. Кожна людина повинна мати всі права і всі свободи, 

проголошені цією Декларацією, незалежно від раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, політичних 

або інших переконань, національного чи соціального походження, майнового, станового або іншого 

становища.   Кожна людина має право на працю, на вільний вибір роботи, на  справедливі  і  

сприятливі  умови  праці  та  на  захист  від безробіття. Зважаючи на вказані основоположні приписи 

міжнародного законодавства, проєкт Закону № 5266 в частині встановлення обмежень за статтю не 

відповідає Загальній декларацій з прав людини. Однак, інші запропоновані проєктом зміни в частині 



 

поширення колективного договору на працівників, які  працюють у фізичної особи відповідають 

вищенаведеним міжнародним закладинам законодавства.  

     Варто відмітити, що Директива Ради 2000/43/ЄС від 29.06.2000 року про реалізацію принципу 

рівного ставлення до осіб незалежно від расової або етнічної належності, яка згадується в 

пояснювальній записці до законопроєкту № 5266, не містить жодних посилань на начебто легітимні 

обмеження щодо статі, а лише містить опис заходів, які повинні вживати органи держави задля 

запобігання расовій, етнічній та релігійній дискримінації тощо. 

     Міжнародний пакт про економічні та соціальні права також проголошує приписи, які покликані, 

щоб кожна держава створювала на національному рівні умови, які б гарантували рівні трудові права 

та гарантії для працівників. Так, частина друга статті 2 Міжнародного пакту про економічні та 

соціальні права вказує, що держави, які беруть участь у цьому Пакті,  зобов'язуються гарантувати, 

що  права, проголошені в цьому Пакті, здійснюватимуться без будь-якої дискримінації щодо раси,  

кольору, шкіри, статі, мови,  релігії,  політичних чи  інших  переконань, національного  чи   

соціального   походження, майнового  стану, народження чи іншої обставини. Стаття 3 вказує, що 

держави, які беруть  участь  у  цьому  Пакті,  зобов'язуються забезпечити  рівне  для чоловіків і жінок 

право користування всіма економічними, соціальними і культурними правами,  передбаченими в 

цьому Пакті. 

     Загалом проєкт Закону № 5266 відповідає вищенаведеним міжнародним документам, оскільки 

сприяє розширенню колективного-договірного регулюванню трудових відносин, що буде мати 

наслідок поширення гарантій захисту, які містяться в колективному договорі на усіх працівників. 

     Конвенція про застосування принципів права на організацію і на ведення колективних переговорів 

N 98 проголошує, що трудівники   мають   належний   захист   проти   будь-яких дискримінаційних 

дій,  спрямованих на обмеження свободи об'єднання в галузі праці. Частина друга цієї статті 

Конвенції вказує, що такий захист застосовується особливо щодо дій,  метою яких є: підпорядкувати 

прийняття   трудівника   на   роботу   чи збереження ним роботи умові,  щоб він не вступав до 

профспілки або вийшов з профспілки; звільняти чи в  будь-який  інший  спосіб  завдавати  шкоди 

трудівникові  на тій підставі,  що він є членом профспілки чи бере участь у профспілковій діяльності 

в неробочий час або,  за  згодою підприємця, у робочий час. Відповідно, пропозиція в законопроєкті 

в частині необхідності проведення роботодавцем консультацій з виборним органом первинної 

профспілкової організації, у випадку, запланованого масового звільнення працівників відповідає 

Конвенції № 98, оскільки покликана мінімізувати негативні наслідки для працівника за допомогою 

вирішення такої ситуації сторонами взаємно. 

     Директива Ради 91/533/ЄЕС передбачає обов’язок роботодавця інформувати своїх службовців 

про умови, що застосовуються до трудового договору чи трудових відносин.Тому, зміни в 

законопроєкті в частині покладання на роботодавця обов’язку інформувати працівників про умови 

колективного договору, про зміни та доповнення до нього відповідають приписам Директиви Ради 

91/533/ЄЕС. Положення законопроєкту в частині надання термінологічного роз’яснення «масовому 

звільненню» та покладання на роботодавця обов’язку проведення консультацій (переговорів) з 

представницьким органом трудового колективу відповідає приписам Директиви Ради 98/59/ЄС від 

20.07.1998 року. 



 

Так, Директива Ради 98/59/ЄС від 20.07.1998 року містить приписи, які стосуються розуміння 

поняття «скорочення працівників», встановлює необхідність проведення інформування та 

переговорів з представниками працівників, встановлює алгоритм та порядок проведення скорочення 

тощо. 

Зауваження. 

 Як вбачається з аналізу нової редакції частини другої та третьої статті 49-4 Кодексу законів 

про працю України на роботодавця покладений обов’язок сповістити виборний орган 

первинної профспілкової організації про заплановане масове звільнення працівників із 

наданням відповідної інформації щодо підстав та масштабів такого звільнення. Після 

внесення такого повідомлення передують консультації із виборним органом первинної 

профспілкової організації щодо вжиття можливих заходів із запобіганню такому звільненню 

тощо. При цьому, в разі відсутності такого органу консультації відбуваються з виборним 

органом первинної професійної організації (профспілковим представником). За задумом 

авторів законопроекту, як видається, консультації з виборним органом профспілкової 

організації відбуваються лише у випадку масового звільнення працівників. Однак, вважаємо, 

що ситуація за якої, консультування з представницьким органом профспілки відбуваються 

лише у разі запланованого «масового звільнення» працівників має дуже звужений критерій та 

призводить до порушення як прав працівників загалом, так і до обмеження повноважень самої 

профспілки. За аналізом Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії 

діяльності» профспілки мають широке коло повноважень в трудовій сфері діяльності 

працівників, а тому звуження їхніх повноважень шляхом проведення консультацій з ними 

лише у випадку «масового звільнення» є недопустимо, оскільки нівелює самій меті цього 

представницького органу, так і порушує трудові права працівників. 

      Вважаємо, що при господарській діяльності того чи іншого суб’єкта господарювання чи 

фізичної особи, яка використовує найману працю є велика кількість проблемних питань, які 

стосуються трудової сфери діяльності, які потребують врегулюванню за участі профспілки чи 

трудового колективу працівників. При цьому, будь-яке скорочення працівників, зменшення 

чисельності штату повинно бути підставою для проведення консультацій із представниками 

трудового колективу. 

 Прогалиною цієї норми виступає також те, що консультування роботодавця передбачено 

лише з виборним органом первинної профспілкової організації, однак не врегульовано 

залишається питання щодо того, як а з ким відбуватиметься консультування роботодавця, 

якщо профспілка не створена серед працівників. Таке поширене явище існує, у випадку, коли 

працівники працюють у фізичної особи. Такі працівники здебільшого не об’єднуються в 

профспілки, тому автори законопроекту, запропонувавши фізичним особам-роботодавцям 

можливість укладати колективні договори з працівниками не надали нормативного 

врегулювання тому, що у випадку нестворення профспілки, таке консультування, яке 

передбачено частинами другої та третьої статті 49-4 Кодексу, може проводитися із 

представниками трудового колективу. 

 

 



 

Висновок. 

   Загалом, проєкт Закону № 5266 сприяє стабілізації трудових відносин шляхом поширення 

положень колективного договору на всіх працівників незалежно від статусу роботодавця, 

покликаний захистити працівників від негативних наслідків змін умов праці у зв’язку із 

запровадженням ведення переговорів із представницьким органом трудового колективу. Позитивною 

перевагою законопроєкту є те, що останній пропонує подолати дискримінацію, яка існує на ринку 

зайнятості, шляхом встановлення обмежень допустимої інформації в оголошеннях про вакансії та 

встановлення санкцій за недотримання таких норм, проте відповідне законодавче регулювання вже 

було прийняте і станом на вересень 2021 року є частиною національного законодавства. Також слід 

наголосити, що запровадження легітимних обмежень щодо доступу до певних видів робіт за 

ознакою статі в імперативному порядку є неприпустимими, оскільки суперечить національному, 

міжнародному законодавству та нівелюють всіма досягненнями України в сфері щодо забезпечення 

рівних прав та можливостей чоловіків та жінок. 

 

Рекомендації. 

 В частині другій статті 2-1 Кодексу законів про працю України не передбачати обмежень 

щодо доступу до певних видів робіт за ознакою статі в імперативному порядку, це не 

відповідає чинній редакції Кодексу законів про працю України, так і Законом України «Про 

засади запобігання та протидії дискримінації в Україні» та Законом України «Про 

забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» . 

 В частині другій статті 2-1 Кодексу законів про працю України «законні дії» замінити на 

термін «позитивні дії» та визначення «обмеження прав працівників, що залежать від 

властивих певному виду робіт вимог» замінити на «обмеження прав працівників, 

встановлених вимогами законодавства». 

 В проєкті Закону № 5266 «виборний орган первинної профспілкової організації» замінити на 

«первинна організація профспілки» («первинна профспілкова організація»), що буде 

узгоджуватися із Законом України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності». 

 Розширити перелік обставин, за наявності яких, роботодавець зобов’язаний звернутися до 

виборного органу первинної профспілкової організації для проведення консультацій. Тобто не 

обмежуватися лише «масовими звільненнями» працівників, а передбачити консультації з 

представниками трудового колективу незалежно від чисельності працівників, які можуть були 

звільнені, а не лише у випадках масового звільнення. 

 В запропонованій законопроєктом статті 12 передбачається, що для ведення переговорів з 

укладення колективного договору може бути створено спільний представницький орган, у 

випадку, якщо на підприємстві, в установі, організації або працівниками фізичної особи, яка 

використовує найману працю, створено кілька первинних профспілкових організацій. Такий 

представницький орган діє на підставі угоди. Задля полегшення процедури створення 

представницького органу доцільно розробити типовий примірник такої угоди, в якою 

конкретизувати всі умови, які має містити угода у випадку утворення СПО. 

 


