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Постановка проблеми. Актуальність теми до
слідження зумовлена сучасним політикоправовим 
становищем України. Посилення кризи в економі
ці, послаблення національної валюти, окупація час
тини територій спричинила появу низки правових 
явищ, які потребують негайного вирішення. Одним 
з основних завдань, що постали перед державою, 
стало визначення правового статусу окупованих 
територій та правовий захист громадян, які на них 
залишилися або були переміщені на іншу частину 
України вільну від окупації. Правовий та соціальний 
захист населення, що було змушене покинути влас
ні домівки, роботу та переселитись в інші регіони,є 
першочерговим завданням держави. Одним з най
необхідніших заходів допомоги переселенцям по
винно стати сприяння в працевлаштуванні. В таких 
умовах працевлаштування та захист трудових прав 
внутрішньо переміщених осіб потребує негайного 
реформування з метою підвищення їх соціальної 
захищеності. Серед найбільш незахищених кате
горій варто виділити категорію населення, яка не 
здатна конкурувати на рівних на ринку праці, а 
саме молодь. Нездатність молоді в сучасних умо
вах знайти роботу, а держави її забезпечити, може 
призвести до трудової міграції та підвищення рівня 
злочинності серед молоді. 

Стан дослідження теми. Питанням правово
го регулювання працевлаштування молоді в науці 
трудового права завжди приділялася увага, про що 
свідчать праці О.О. Абрамової, М.Г. Алєксандрова, 
Б.К. Бегічева, Л.Я. Гінцбурга, Д.О. Карпенка, 
Є.О.  Мо настирського, Ю.П. Орловського, О.І. Про
цевського, М.Ф. Головатого, М.В. Каргалової 
М.С.  Мутяк, В.О. Покрищук, Ю.М. Щотової та ін. 
Вказані праці не втратили наукової цінності, однак 
сформульовані в них висновки потребують пере
осмислення, приймаючи до уваги сучаснийкризо
вий станв державі.

Метою статті є дослідження правового регу
лювання працевлаштування молоді з числа вну
трішньо переміщених осіб на території вільній від 
окупації та формулювання пропозицій щодо його 
вдосконалення.

Виклад основного матеріалу. За даними ООН 
кількість переміщених осіб в Україні складаєблизь
ко 1 мільйона,більшість з яких стикаються з такими 
проблемами як: доступ до соціальних послуг, пошук 
довготермінового житла та працевлаштування, 
оформлення реєстрації [6]. У зв’язку з чим перед 
державою постає необхідність законодавчого за
безпечення та захисту прав таких громадян.

Першим кроком на шляху захисту прав гро
мадян з числа переміщених осіб стало прийняття 
15 квітня 2014 року Закону України «Про забезпе
чення прав і свобод громадян та правовий режим 
на тимчасово окупованій території України», який 
визначив правовий статус тимчасово окупованої 
території, що проголошується невід’ємною части
ною України. Наступним кроком стало прийняття 
20 жовтня 2014 року Закону України «Про забез
печення прав і свобод внутрішньо переміщених 
осіб». Даний Закон визначив, що внутрішньо пе
реміщеною особоює громадянин України, який 
постійно проживає в Україні, якого змусили або 
який самостійно покинув своє місце проживання 
у результаті або з метою уникнення негативних на
слідків збройного конфлікту, тимчасової окупації, 
повсюдних проявів насильства, масових порушень 
прав людини та надзвичайних ситуацій природного 
чи техногенного характеру.

Право на зайнятість внутрішньо переміще
них осіб визначено в ч. 1 ст. 7 цього Закону, де 
зазначено, що для взятої на облік внутрішньо пе
реміщеної особи реалізація прав на зайнятість, 
пенсійне забезпечення, загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування на випадок без
робіття, у зв’язку з тимчасовою втратою працез
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датності, від нещасного випадку на виробництві 
та професійного захворювання, які спричинили 
втрату працездатності, на отримання соціальних 
послуг здійснюється відповідно до законодавства 
України. Проте варто звернути увагу на те, що вну
трішньо переміщені особи не можуть в повній мірі 
реалізувати своє право на зайнятість,оскільки для 
більшості роботодавців вони небажані працівни
ки. Роботодавці, побоюючись, що такий працівник 
може в будьякий час повернутись на попереднє 
місце проживання та покинути роботу, не бажають 
знаходитись в очікуванні звільнення своїх спеціа
лістів. Саме тому механізм працевлаштування пе
реміщених осіб потребує реформування з метою 
підвищення зацікавленості роботодавців в забез
печенні їх роботою та покращення рівня право
вої захищеності таких осіб.Забезпечення роботою 
цих осіб сприятиме зниженню соціальної напруги 
у суспільстві, вирішенню питань матеріального 
забезпечення переміщених осіб. Як зазначено в 
Проекті постанови Кабінету Міністрів України «Про 
затвердження Програми працевлаштування та 
професійного навчання внутрішньо переміщених 
осіб на 20152016 роки», більшість внутрішньо пе
реміщених осіб складають люди похилого віку, які 
отримують пенсію та не потребують працевлашту
вання або дорослі, що мають вищу освіту та досвід 
роботи внаслідок чого вони мають можливість са
мостійно працевлаштуватись без допомоги держа
ви. Незважаючи на це, існує одна категорія з числа 
внутрішньо переміщених осіб, яка не в змозі само
стійно забезпечити себе роботою на новому місці 
проживання та потребує втручання держави – це 
молодь [5].

Серед державних механізмів сприяння зай
нятості молоді варто виділити положення Закону 
України «Про зайнятість населення», відповідно 
до якого основними засобами працевлаштування 
молоді є бронювання робочих місць на підприєм
ствахдля осіб, яка потребують додаткових гаран
тій при працевлаштуванні, до яких, зокрема, від
носять молодь. Броня представляє собою певну 
кількість робочих місць для обов’язкового працев
лаштування громадян, які потребують соціального 
захисту. У межах броні органи місцевої виконавчої 
влади встановлюють підприємствам квоту робочих 
місць для обов’язкового працевлаштування грома
дян, які потребують соціального захисту. При цьому 
квота робочих місць встановлюється щодо кожної 
категорії вказаних громадян. Під квотою розумієть
ся закріплена норма робочих місць, у тому числі з 
гнучкими формами зайнятості, у відсотках до кіль
кості робочих місць для обов’язкового працевла
штування громадян, які потребують соціального 
захисту.

Керівництво таких підприємств зобов’язане 
прийняти на роботу відповідну кількість працівни
ків за фахом і кваліфікацією, що вказана в атестаті 
про закінчення учбового закладу. Забороняється 
надавати роботу не по отриманій спеціальності, 
а також знижувати кваліфікаційний розряд, вста
новлений при випуску з учбового закладу. В такий 
шлях держава гарантує молодим робітникам, що 
закінчили відповідний професійний навчально
виховний заклад за державним замовленням, 
надання першого робочого місця відповідно до 
одержаної професії. Такий засіб сприяння за
йнятості є, без сумніву, дієвим в межах певних 
адміністративнотериторіальних одиниць з ураху
ванням прогнозування потреб економіки та вихо
дячи з кількості населення в даному регіоні. Проте 
варто зазначити, що враховуючи кількість внутріш
ньо переміщених осіб, можна зробити висновок 
про певний надлишок спеціалістів. Особливо це 
стосується регіонівреципієнтів внутрішніх мігран
тів в прикордонній із зоною проведення антитеро
ристичної операції Харківської, Дніпропетровської, 
Запорізької області, а також міста Києва. Більшість 
із цих територій характеризувалися достатньо ви
соким рівнем напруженості на ринку праціще до 
початку процесу масового притоку до них вільної 
робочої сили з інших регіонів. Можна сказати, що 
попри високу ефективність, бронювання все одно 
не здатне в сучасних умовах забезпечити достатній 
рівень працевлаштування внутрішньо переміще
них осіб в цілому та молоді зокрема [5].

Ще одним засобом заохочення для працевла
штування молоді у статті 26 Закону України «Про 
зайнятість населення» передбачено, що робото
давцю, який працевлаштовує на нове робоче місце 
громадян, які потребують додаткових гарантій пра
цевлаштування, зокрема молодь, за направлен
ням територіальних органів центрального органу 
виконавчої влади, що реалізує державну політику 
у сфері зайнятості населення та трудової міграції, 
строком не менше ніж на два роки щомісяця ком
пенсуються фактичні витрати у розмірі єдиного 
внеску на загальнообов’язкове державне соціаль
не страхування за відповідну особу за місяць, за 
який він сплачений. Спроба економічними засоба
ми заохотити роботодавця прийняти на роботу мо
лодих та недосвідчених працівників повинна була 
б стати дуже перспективним напрямом державної 
політики зайнятості. Протекомпенсація єдиного 
внеску не є економічно привабливим стимулом 
для працевлаштування молоді. Молоді працівники, 
не маючи досвіду та необхідних практичних вмінь, 
відрізняються нижчою продуктивністю праці в по
рівнянні з досвідченими спеціалістами. А якщо такі 
молоді працівники ще й з числа внутрішньо пере



136                        Випуск 18

міщених осіб, то видається, що роботодавець не 
витрачатиме час та ресурси підприємства для того 
щоб підготувати фахівця, який можливо не працю
ватиме в подальшому. Саме тому постало питання 
про розробку та впровадження нових механізмів 
працевлаштування молоді, які б відповідали сучас
ним викликам, що постали перед суспільством.

ВерховноюРадою України 5 березня 2015 
року було прийнято у другому читанні та направ
лено на підпис Президенту проектЗакону України 
«Про внесення змін до деяких законів України 
щодо посилення соціального захисту внутрішньо 
переміщених осіб», яким пропонується внесення 
змін до Закону України «Про зайнятість населення» 
до якого буде додано статтю241відповідно до якої 
заходами сприяння зайнятості визначаються:

Компенсація зареєстрованому безробітно
му з числа внутрішньо переміщених осіб фак
тичних транспортних витрат на переїзд до іншої 
адміністративнотериторіальної одиниці місця пра
цевлаштування, а також витрат для проходження за 
направленням територіальних органів центрально
го органу виконавчої влади, що реалізує державну 
політику у сфері зайнятості населення та трудової 
міграції, попереднього медичного та наркологіч
ного огляду відповідно до законодавства, якщо це 
необхідно для працевлаштування.

Компенсація витрат роботодавця на оплату 
праці (але не вище середнього рівня заробітної 
плати, що склався у відповідному регіоні за мину
лий місяць) за працевлаштування зареєстрованих 
безробітних з числа внутрішньо переміщених осіб 
на умовах строкових трудових договорів триваліс
тю не більше шести календарних місяців, за умови 
збереження гарантій зайнятості такої особи про
тягом періоду, що перевищує тривалість виплати у 
два рази.

Тривалість компенсації витрат роботодавця, 
який працевлаштовує внутрішньо переміщених 
осіб з числа категорій громадян, що мають додат
кові гарантії у сприянні працевлаштуванню (серед 
яких молоді спеціалісти),понад шість місяців, але 
не більше дванадцяти календарних місяців, визна
чається рішенням регіональних координаційних 
комітетів сприяння зайнятості за погодженням з 
відповідними територіальними органами цен
трального органу виконавчої влади, що реалізує 
державну політику у сфері зайнятості населення та 
трудової міграції.

Компенсація витрат роботодавця, який пра
цевлаштовує зареєстрованих безробітних з числа 
внутрішньо переміщених осіб строком не менше 
ніж на дванадцять календарних місяців, на пере
підготовку та підвищення кваліфікації таких осіб. 
Сума компенсації встановлюється в межах вартос

ті навчання з перепідготовки та підвищення квалі
фікації, але не може перевищувати десятикратний 
розмір прожиткового мінімуму для працездатних 
осіб, установленого законом на дату здійснення 
роботодавцем такої оплати.

Встановлення таких механізмів сприяння зай
нятості є, без сумніву, великим кроком вперед. Це 
дозволить покращити зайнятість внутрішньо пе
реміщених осіб та сприятиме захисту їх трудових 
прав. Варто також зазначити, що здійснення таких 
заходів фінансуватиметься в межах коштів Фонду 
за гально обов’язкового державного соціально
го страхування України на випадок безробіття та 
Фонду соціального захисту інвалідів України після 
працевлаштування зареєстрованих безробітних з 
числа внутрішньо переміщених осіб за направлен
ням територіальних органів центрального органу 
виконавчої влади, що реалізує державну політику 
у сфері зайнятості населення та трудової міграції.

Проектом Закону також встановлено відпові
дальність роботодавців за звільнення працевлашто
ваних внутрішньо переміщених осіб. У законопро
екті зазначено, що в разі звільнення працівника, за 
якого виплачувалася компенсація, з ініціативи ро
ботодавця або за згодою сторін до закінчення вста
новленого строку збереження гарантій зайнятості 
сума виплачених коштів повертається у повному 
обсязі до бюджету Фонду загальнообов’язкового 
державного соціального страхування України на 
випадок безробіття або Фонду соціального захисту 
інвалідів залежно від джерела компенсації. Таким 
чином,держава намагається убезпечити себе від 
недобросовісних роботодавців, які працевлашто
вуватимуть внутрішньо переміщених осіб виключ
но з метою отримання працівників, які працювати
муть за державний рахунок.

Висновки. Незважаючи на позитивний ха
рактер змін у законодавстві, слід звернути увагу на 
певні недоліки у проекті ЗаконуУкраїни «Про вне
сення змін до деяких законів України щодо посилен
ня соціального захисту внутрішньо переміщених 
осіб». У законопроекті визначено, що компенсація 
витрат роботодавця на оплату праці (але не вище 
середнього рівня заробітної плати, що склався у 
відповідному регіоні за минулий місяць) за працев
лаштування зареєстрованих безробітних з числа 
внутрішньо переміщених осіб на умовах строко
вих трудових договорів проводитиметься для всіх 
внутрішньо переміщених осіб, що створює певну 
внутрішню конкуренцію, наслідком якої буде по
кращення працевлаштування досвідчених праців
ників в порівнянні з молодими. В якості додаткової 
гарантії проект передбачає можливість отриман
ня роботодавцем компенсації у випадку,коли ним 
працевлаштовані особи, які мають додаткові га



Часопис циВілістики                        137

рантії у сприянні працевлаштуванню(зокрема мо
лоді працівники) на строк менше ніж дванадцять 
місяців. В таких випадках період компенсації буде 
визначатись відповідними державними органами. 
А відтак основною гарантією для працевлашту
вання молодих працівників визначено можливість 
рішенням регіональних координаційних комітетів 
сприяння зайнятості за погодженням з відповідни
ми територіальними органами центрального орга
ну виконавчої влади, що реалізує державну політи
ку у сфері зайнятості населення та трудової міграції 
самостійно встановлювати тривалість компенсації 
заробітної плати. Отже, можна зробити висновок, 
що цим проектом Закону право на працевлашту
вання молоді з числа внутрішньо переміщених осіб 
захищено недостатньо. Оскільки ці положення до
повнять Закон України «Про зайнятість населення» 
вбачається, що з метою забезпечення права на 
працевлаштування молоді з числа внутрішньо пе
реміщених осіб, необхідно встановити диференці
ацію тривалості компенсації заробітної плати окре
мо для молодих працівників та інших осіб. З метою 
покращення зайнятості переміщених молодих пра

цівників необхідно після набрання законної сили
Закону України «Про внесення змін до деяких за
конів України щодо посилення соціального захисту 
внутрішньо переміщених осіб»доповнити частину 
другу статті 241 Закону України «Про зайнятість на
селення» пунктом четвертим наступного змісту: 
«з метою покращення працевлаштування моло
дих спеціалістів з числа внутрішньо переміщених 
осіб, встановити компенсацію витрат на заробітну 
плату для роботодавця, що працевлаштував таких 
осіб на період не менше вісімнадцяти місяців за 
перші дванадцять місяців роботи (але не вище се
реднього рівня заробітної плати, що склався у від
повідному регіоні за минулий місяць). У випадках, 
якщо молодого працівника було звільнено менше 
ніж за вісімнадцять місяців за його ініціативою, 
роботодавцю компенсуються витрати на заробітну 
плату за період, що дорівнює половині тривалості 
роботи працівника».Такі зміни сприятимуть не тіль
ки покращенню рівня працевлаштування моло
дих спеціалістів з числа внутрішньо переміщених 
осіб, а й зумовлять збільшення тривалості трудових 
відносин.
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ПРАВОВІ АСПЕКТИ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ МОЛОДИХ СПЕЦІАЛІСТІВ З ЧИСЛА ВНУТРІШНЬО 
ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ 
Статтю присвячено аналізу проблем правового регулювання працевлаштування молодих спеціалістів з чис

ла внутрішньо переміщених осіб в Україні. В статті досліджено проект Закону України «Про внесення змін до 
деяких законів України щодо посилення соціального захисту внутрішньо переміщених осіб», яким пропонується 
внесення змін до Закону України «Про зайнятість населення» з метою покращення рівня працевлаштування вну
трішньо переміщених осіб. Вироблено пропозиції змін до закону з метою підвищення рівня конкурентоздатності 
молоді на ринку праці.
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ПЕРЕМЕЩЕННЫХ ЛИЦ
Статья посвящена анализу проблем правового регулирования трудоустройства молодых специалистов из 

числа внутренне перемещенных лиц в Украине. В статье исследован проект Закона Украины «О внесении из
менений в некоторые законы Украины относительно усиления социальной защиты внутренне перемещенных 
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лиц», которым предлагается внести изменения в Закон Украины «О занятости населения» с целью улучшения 
уровня трудоустройства внутренне перемещенных лиц. Разработаны предложения изменений в закон с целью 
повышения уровня конкурентоспособности молодежи на рынке труда.
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This article analyzes the problems of legal regulation of employment of young professionalsfrom among internal

ly displaced persons in Ukraine. In the article studied the draft Law of Ukraine «On Amendments to Certain Legislative 
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