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ціJ пегnтmшого впливу господарської діильпос'Гі щ1 доnжUлля. Цей 
закон наголошує на підвищеunі екологічної культури населення, 
а також передбачає підготовку к~міфіковаmrх фахівців через 
обов'язкову освіту і виховання У сфері охорони навколишm.ого 
природного середовища в навчально-виховних еакладах. 

у законі визначено заходи щодо гарантування екологічnої без

nеки, а ·rакож uрцродні території та об'єкти, .які підлягають осо
бJІИВШ охоропі (nриродво-заповідн.ий фонд, курортні та лікуваль
но-оздоровчі зони тощо). 

Важливу роль у забезпечеюd драnового регулювання відносив 

охорони праці в галузі юриспрудеції відграють Закони, ю<і ви
зІJачаrоть nравові засади організації та дія.льності органів суду, 
nрокуратури нотаріату, адвокатури, міліції тощо. Хоч безпосеред

J~ьо у цих :нормаnrвних ак'І'ах норми про охорону праці зазвичай 
відсутні, закони Про судоустрій та статус суддія, Про прокурату
ру, Про в:отаріат, Про адвокатуру 'l'a адвокатську діяльність, Про 
міліцію встаноялюючи певні вимоги до осіб, що здійснюватимуть 
той чи інший вид діяльності та визначаrочи повноваження иід· 

nовідв.их органів, забезпечують тим самим гаранті! захисту тру

дових прав та законних інтересів їхніх працівпи:ків у тому числі 
й права на охорону праці. 

Загалом рівеm нормативпо-правового забезпече:J:ШЯ охоропи 
nраці в галузі юриспруденції цілком адекватно відображає стан 
сусnільних відвосnн у цій сфері і сприяє досягпев.вю максималь

nаї ефективності nравового регулюsан:ия відnовідних стосуmdв. 

ПрІІЛИІІКО с. м., 

докт. юрид. наук, проф., члея-кореспопдевт Національної 
академії правових наук УкраІни, професор кафедри трудового 

nрава Паціонального університету .ІОрИДJ'ІЧиа академія 
України імені Ярослава Мудрого•, 

заалужеаЮі: діяч науки і техніки Украіпп 

(м. Харків, Україна) 

ПРАВОВЕ РЕГУ ЛЮБАПНЯ ЗАСТОСУВАННЯ В УКРАrІП 
ПРАЦІ ШОЗЕМЦІВ ТА ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСІ'ВА 

Закон України •Про правовий статус іноземців та осіб без гро
мадянства• прийнятий ВРУ України 22 вересня 2011 р. Ні 3773-V 
[1], визвав, що іноземці та особи без громадянства, які перебува-
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.. . ,1.\ ·•м<()ННІІХ підстаuох 1 І<ирнстую'І·ь1·н т•s 
В У I{J):lllll • • " . • ' • МІІ (' ють . -,.д 1мн а також uccy·rь т~\Кl самJ обов 'я.," i114Y.J(s: 
ar.t ll 1 CBOOv ' ' ""' ~' SIH І орав " -uн 33 811нятками , UС'l'Ішовленими Кон(·н1ту • rf.IO. 

адя.шt J краl • , , .. ~ ІUєю 
м міжнародннмu дох·оuорuм11 J кра1ни. а це (j31 • аа. 
t<OJІ3Jd.11 та ,, .. . taчar ... 
. мож""'і> пращовати в J крnнн на умовах та У n ~, ,...о 
lІtОЗЄМЦl :s • П Op:tJІY.y 

б eunx закоuодавст.вом. орадок застосування нr. . · 1 

ttcpeд ач .. 3 у ·· JCІ1U !uo. 
. тадьНО врегульовании SH<OHOM • Кранщ •JilJO а.,~ . 

зеМЦlВ де~ >. r. ••lfHSІ'J'1C7J, 
е ........ в'" 5 лиnня 2012 р. J";~ 5067 [2] . Ста.ттл 42 ІІLЛ 

насел ..._...,. ...., . ......л'(! За. 
передбачає, що пщnриємства, установи та організації .. 

KOllY • • • . 6 "'iJarь 
nраво ва застосуванJІя np~l шоземЦlВ та ос1 без громадян~ 
на території Украіни ва пщставl дозволу, що видсtється терІІ 

рівлJ>ШtМв оргsшами цеп:rральuоrо органу викоuавчої влади ТІ). 
реалізує державну політику у сфері зайнятості ]{аседеІПJя Т:\ • ..... Щ~ 

. . 'І' У 
дової міграції па строк в1д одІюго pot<y, якщо нпuе не nередбачево 
міжнародними договорами України, згода ва обов'язковість Я1>1!Х 
падана Bepxoвuoto Радою України. 

А nорядок видачі, продовження дії або ануJІЮвання дозводу на 
застосувапвя nраці іпоземців та осіб без громадавства затвер.:!же
ний nоставовою Кабінету Міністрів України від 27 травня 2013 р. 
м 437 [3). 

Працл іноземців застосовується в Україні з певвпмn об
межеввями. Перш за все вови не можуть при:йматnся на noca· 
ди державІ:UІХ службовців. в деяких заковах nрямо передбач~ 
uo, що посада може заміщуватися лише громадяuаю.t ~'краївп. 
Наприклад, відповідно ст. 39 За.коuу України сПро вІІЩУ oclll· 
ТУ• кандидат ва посадУ керівuика ВНЗ Ш-ІV рівnя а.кредптз· 
ції повинеІ!{ бути громадлв:ив:ом України. і ніяких вІПОЮчень 
3 цього ~авила rre існує. Кандидат на посаду ксрjвtrІІІ<8 ~ІJЗ 
І . або П рmвя акредитації повинен бути громадю-ІШІОМ Украtнn. 
ВlЛЬВО ВОЛОДіТИ украЇПСЬКОІО МОВОЮ ТОЩО. 

Закон у - П '1011 краuш • ро державну службу• від 17 .-rнстопа:tа ~ 
р. М 4050 - VI теж визначив що державпий службовець - це ~ 
мадявин У:ttр8l .. ІІИ .. u ' '"Ні ТІ)ОТО 

• JJJ<JШ завмає ІІосаду в державному ОР1 " • 
па державщ · 0;.~е~аrнІІ· 
в . . tx nосадах ne можnа ВИІ<ористовувати прtЩІО 111• •• 
1дІІОвlдво до С1' 46 За .. • вІд 5 дu< 

топада 1991 · кону Укр8lни сПро nрокуратУРУ я r~"'' 
мадяни ,т ~· ПРОJ<урорами і слідчими можуть призІІnчnтss.rдІJІІJІІІ 

"краши які . юб · ІДІІІ та моро n•щ' І мають вищу юридичну OCBlTY І Ht: ,. ~пІІІІІjІ 
~... якості в 31нtчс nocaдJt міст : имога щодо громадянства при ІІР11 .. !іт!\) • 

иться 1 8 ба . вовtІХ .. 
і такі обме)f( гатьох шшuх uормативно-прu 81\101)111 

ення застосування nраці іІІоземців є обф~'1І'f(І 
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і вІщраJЩt1ВІ1М.Іl. ІІа ден.ких nосадах nрацішшки., rнuщцуюЧJt свої 
обов'язки, nовнюrі знати •rра.диції країни, куЛЕ>І•уру, звичаі , .які 
склащшис.'ь rrротnгом трІІВs.лого nеріоду ісuування держави тощо. 

Є c·rpa'l'eriчnl uідприємства, uаnрик.ІJад , oбopouuoro значсш1.я, де 
nрацівники повкані дотри:('dуватпсь законодавс·rва про 1:1е poaroлo
.wenEІSi держа:вuої таємниці. 

Що стосується обмежень у використав:ві nраці іноземців, 
nов'язаних з належністю .цо громадStІІства "Украіни, то усі цt nо
ложевшt є зрозумілими і виправданлми. 

Але Заков України •Про зайвятістьяаселеЮІ.Я'[4] дозволяє Цен
трам заіівm•ос·rі видавати роботодавцям: дозволи ва використання 

праці івоземців за умови, що в Україні (регіоні) відсутні .кваліфі.ко
вані првцівники, які спроможні виконувати в.ідповідниk від роботн, 

або є достатнє обr'рув:туваи:ня доцільності застосущuшя їх праці. Те

оретично все звучить вnевнено і обГрунтовано, але відсутні крите
рії, ЛЕИМИ треба керуватисt., вважаючи відмову обГрунтованою або 

веобr'рунтоваиою. Державна служба зайнятості останніми роками 
активізувала свою діяльність щодо скорочення в Україnі кількос
ті безробітних. Держава реал:ізує соціальні івіціативк Президента 

України, запроваджує нові гарантії громадянам для підтримання 

конкурентоспроможності на ринку nраці. Ця діяльвість вже дає від· 
чутні nози•rивні результати. Так, за nові,цомленнЯl\1 Голови Держав· 
ної служби зrоvmятості 'У1щаїни М. Лазервої [5], держава відходить 
від пасивної nолітики, КОJІ:И' впродовж багатьох місяців .аиwrачува
ли доnомогу безробітним., які не буди зацікавлені :в nошуку роботи, 

а сnрям:овуватnме більше зусиль па активну політ11Ку, що стимулю
ватиме працев.n:аштуваJШJІ українців. Так робиться в усьому світі. 

Словосnолучення 4достатвє обr'рувтуваnвя• , як вже зазначалось, не 

містnть чітких критеріїв, якими будуть керуват1tся обласні центри 

зайнятості, відмовляючи у nадані дозволу. Це nоняття перетворилось 
в оЩночве. Роботодавець надає докумеВ'І'И для отримавив дозволу, 

адже йому потрібна nраця і.nоземця, а служба зайнятості відмовляє, 
тому щоб керівники пр.нй.мали україш\ів. Фахівці є у давому регі
оні, але їх ne влаштовує низька заробітна плата, вони вам8.І"ІUОТЬСВ 
наві'rь виїхати за кордок. Слід враховувати ісвую4у міграцію, яка 
продовжується у зв'язку з розnадом колишнього 6оюзу. Серед іво
земців багато росіян намагаються влаштуватися на українські пі.ц
приемства у будівництві, торгівлі тощо. Вони не відчувають в.іакнх 
ускладцень у роботі на Україні: аі мовних, ві професійних, ві діло
вих. і на пашу думку, nри прийнЯ'М'і таких іноземців треба спрос-
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ок отримапня дозволу. у багаТІ.ох ІІОJ>МАТІtвrи.n ... ~ 
ТІ1'1'11 поряд · · · · '"'ІJО»их 

ОВУЮ't'ЬСЯ особЛІJВ()СТ! СТМ'УСУ ІНОЗ<'МІЩІ J 3 деріf• · 
актах врах . · . · .а в СІ rд 

. ~ МУ ОСВl'ГЛЬОму 31\l<OHOДEIBCTBl ТОЩО). М lif< гро~13 (у пeucumo • . · дяПІuн1 
жав т .. ... 'країною nродоnжують 1снувати зв'язки с1· , 1 е;; . 

щt..'С дер .. J . . " ••ІІІ р0. 
дrmні та інші . Звичnііно за ная.nпост1 uсmрни~ сnтуацій слід na~sa 
'1'11 перевагУ з цих nит~ органам за.инятостІ, але nеможлиlІо iru; 
руваткдумку роботодавЦlв. Тре?а також, ка нашу дуМку, збільnrити 

lП. на ЯJ:GJIЙ видається термlН, хоча б на 2 роки, адже отри ... 
терм , , .u8.Іщя 

дозволу це ct<JWдпa процедура, п;ов. язана з наданням до:кумеfrrів та 

фіnаuсови.мп в1tтратами. ТрудОВі вщносшш, SJк правило, це трнва. 
ючі відносини. Працівники памагаються реалізувати свою здібність 
до nраці, як правило, na тривалий строк, і через рік звеJУГатися зно
ву із заявоJО про продовження дії дозволу недоцільно. 

Вuкоnавtmй дnректор Асоціаціі ирофесіона.лів г узтравJІіппя 

персоналом Андрій Ніколов (6] розповів на прес-конФеt>е!Щії 
• Чи збільшиться рівень безробіття в 'Yкpalni у наііблпжчі nів· 
року? П-рогноз експертів• про досвід країн Прибалтики, зoRpe.'lta, 
•латвійську модель•, І<оли бу.л.и. відкрити кордони і прадіsІШRП 
Латвії знайшли велику кількість робочих місць у Велпкобрпта
нії. За його словамн Укра-Уні подібні тенденції не звгрожуюrь. 
Темпи євроінтеграції у нас доволі повільні. є мовні бар'єр>!, а є 

і бар'єри компе't'ентпості. Напrа держава не є привабливою для 

західних риНRів. Тому чекати зовнішню інтервенцію не дове· 
деться. в практиці іноді виникають питаІUJя, чи слід дотриму

ватися процедури отримання дозволу на роботу, коли іноземець 
намагається ВІmонува'І'И певні обов' язки на гром11дсьютх зпєадnх. 

не отри:муrоч:и -винагороду. Сnеціалісти органів зайнятості вва· 
жають, що в таttих ситуаціях дозвіл непотрібен. Па нant}' ду~tКУ· 
використовуват1'! працю іноземців і на громадськnх засадах st> 
можна без дозв()лу, отриманого у порядку, nередбаченомУ зnко
Rодавством. 

Література . ·. 1 Оф' . - - Оф' ї\ІІІІІІ ІІІ • ЩІІПJЮі ВЇСНИ1( У1<рІl'іПП 2011 )\Q 83 СТ. 301-і. 2. !ЦІ , Ol1 
СНІП< України 2012, м 63, ст. 2565. з.' Офіці.Йmrіі вi!'lllfK УкраЇfІІІ2;б:;t: 
М 48, ст. 1722. 4. Офіційний вісник Украіни 2012. М 63, ст. •• 
м л б R . )I(JIIf11(К 
. · азе ..!18 : овцй закон про зайltитість - це за коп про " 081 JІІ(І 1\І"''" 

Tl для mo~e~r. - nраця і зарплата, 2013, М 32, 28 серпІJЯ .. 6· :·ІІрІІІІІf 
~ов. УкраІнцям НІ! сл1д nобоюватися критичного рtвнJІ бt'зробІ'І"І' · 
1 зарnлата, 2013, м 32, 28 серппя:. 
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