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галузеві та регіональні угоди направлені на врегулювання більш 
вузького кола відносин, що складаються в певній галузі чи регіоні. вони 
дають можливість врахувати специфіку окремих місцевостей чи галузей 
народного господарства, і, на основі цього, забезпечити додаткові, специ-
фічні гарантії для окремих суб’єктів, що підпадають під дію відповідних 
угод. 

однією з важливих особливостей системи джерел права соціального 
захисту, на думку м. о. смирнової, є наявність в ній поряд з загальними 
централізованими нормативними актами і локальних (смирнова м. о. ис-
точники права социального обеспечения // правоведение. -1981. – № 3. – с. 
с. 68).

мета локальних нормативних актів – встановити більш високий рі-
вень соціального захисту громадян на рівні конкретної організації. актом 
соціального діалогу на локальному рівні є колективний договір, який та-
кож є джерелом права соціального забезпечення. 

колективні договори можуть містити норми, які визначають додат-
кові виплати на оздоровлення, забезпечення медикаментами, путівками, 
доплати до пенсій ветеранам праці, пільги для жінок, що мають дітей, до-
даткові гарантії для інвалідів, надання житла за рахунок підприємства та 
інші соціальні пільги. 

важливою проблемою договірних актів як джерел права соціального 
забезпечення є необхідність детальної їх нормативної регламентації. важ-
ливо, щоб ці акти не дублювали положення чинного законодавства, не пе-
ретворилися у план дій сторін соціального діалогу, а містили їх конкретні 
зобов’язання щодо соціального захисту працівників.
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сУчасні тенДенціЇ У МіЖнароДно-
ПраВоВоМУ регУлюВанні Праці

нормотворча діяльність міжнародної організації праці є головним 
засобом здійснення її політики, реалізації цілей та завдань. розробка, при-
йняття і застосування міжнародних трудових норм являють собою най-
важливішу функцію моп. на кожному етапі розвитку моп проявляє 
постійну турботу про подальше удосконалення своєї нормотворчої діяль-
ності, підвищення ефективності застосування конвенцій і рекомендацій в 
усіх країнах світу з урахуванням різних факторів. 

в епоху глобалізації відбулися зміни у нормотворчій діяльності, 
серед яких слід відзначити, по-перше, те, що багато країн активно пере-
глядають національне трудове законодавство в цілях створення більш 
гнучкої нормативної бази у цій сфері. по-друге, відбувається інтенсивний 
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процес узгодження національного законодавства з вимогами відповідних 
міжнародних актів. по-третє, триває процес зближення різних правових 
систем. по-четверте, зміна правового регулювання праці виражається у 
зближенні на тільки самих норм права, але й практики їх застосування. 
таким чином, завдяки діяльності моп відбувається посилення ролі та 
впливу трудового права як на національному, так і, особливо, на міжна-
родному рівнях. 

поряд із традиційною нормотворчою діяльністю – прийняттям кон-
венцій і рекомендацій, переглядом застарілих актів необхідно було вжити 
сукупність конкретних заходів із забезпечення більш широкої універсаль-
ності застосування міжнародних трудових норм відповідно до висунутим 
перед моп завданням – ще раз довести свою історичну здатність до при-
стосування, оновлення та змін. 

найважливіші тенденції сучасного етапу удосконалення нормотвор-
чої діяльності моп невід’ємно пов’язані з прийняттям Декларації осно-
воположних принципів і прав у сфері праці від 18 червня 1998 року, пода-
ною і обґрунтованою у двох доповідях на міжнародній конференції праці 
генеральним директором мБп хуаном сомавія концепцією гідної праці, 
та присвяченою її реалізації Декларацією про соціальну справедливість у 
цілях справедливої глобалізації від 10 червня 2008 року. 

важливою тенденцією удосконалення міжнародно-правового регу-
лювання праці є оновлення нормотворчої бази моп. у червні 1997 року 
міжнародна конференція праці прийняла акт про поправку до статуту 
моп (ст.9 було доповнено п.9) і внесла зміни до регламенту конференції 
(внесено поправки до ст.11 і доповнено регламент статтею 45bis), пов’язані 
зі скасуванням та вилученням застарілих конвенцій та рекомендацій. 

новою тенденцією розвитку нормотворчої діяльності моп стало 
прийняття відповідно до концепції гідної праці рішення про комплек-
сний підхід до розробки міжнародних трудових норм на основі створення 
всеохоплюючих (рамкових) конвенцій. робота у цій сфері виконана щодо 
міжнародно-правової регламентації праці працівників морського судно-
плавства, у сфері безпеки і гігієни праці та у риболовецькому секторі. так, 
у сфері безпеки і гігієни праці на 95-й сесії міжнародної конференції пра-
ці 2006 р. було прийнято рамкову конвенцію № 187 про основи, що сприя-
ють безпеки і гігієні праці, доповнену відповідною рекомендацією. 

наступною важливою тенденцією міжнародно-правового регулю-
вання праці, спрямованою на захист прав людини, покращення умов пра-
ці та життя людей, є концентрація зусиль організації на ратифікацію та 
застосування фундаментальних конвенцій: конвенції № 87 про свободу 
асоціації та захист права на організацію 1948 р.; конвенції № 98 про за-
стосування принципів права на організацію та на ведення колективних 
переговорів 1949 р.; конвенції № 29 про примусову чи обов’язкову працю 
1930 р.; конвенції № 105 про скасування примусової праці 1957 р.; кон-
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венції № 100 про рівну винагороду чоловіків і жінок за працю рівної цін-
ності 1951 р.; конвенції № 111 про дискримінацію у сфері праці та занять 
1958 р.; конвенції № 138 про мінімальний вік для прийняття на роботу 
1973 р.; конвенції № 182 про ліквідацію найгірших форм дитячої праці 
1999 р. 

у Декларації 1998 р. підкреслюється, що всі країни-члени мають 
зобов’язання, що випливають вже з самого факту їхнього членства в орга-
нізації, дотримуватися, сприяти застосуванню та добросовісно втілювати 
у життя відповідно до статуту принципи, що стосуються основополож-
них прав незалежно від того, чи були ратифіковані відповідні конвенції, а 
саме: а) свободу об’єднання та реальне визнання права на ведення колек-
тивних переговорів; b) скасування усіх форм примусової чи обов’язкової 
праці; с) реальну заборону дитячої праці; d) та недопущення дискриміна-
ції у сфері праці та занять. 

Ще однією важливою тенденцією міжнародно-правового регулю-
вання праці є реалізація програми гідної праці, що була сформульована 
на 89-й сесії міжнародної конференції праці 2001 р. гідна праця означає, 
передусім, упровадження у життя принципів і цінностей, проголошених 
моп: сприяння соціальній справедливості та забезпечення гуманних 
умов праці в обстановці свободи та рівних можливостей для працюючих 
чоловіків і жінок. гідна праця включає право на працю, зайнятість, со-
ціальний захист і соціальний діалог, що ґрунтується на свободі асоціації. 
розроблена моп концепція гідної праці стала відповіддю моп на викли-
ки глобалізації світової економіки. 

Декларація 2008 року інституціоналізувала концепцію гідної праці 
надавши їй значення стрижневого елемента політики моп у вирішенні 
своїх статутних завдань. прийнявши Декларацію, моп надала програмі 
гідної праці всесвітнього значення і зобов’язала усі держави-члени моп 
проводити політику, спрямовану на вирішення стратегічних завдань у та-
ких сферах, як зайнятість, соціальний захист, соціальний діалог і права у 
сфері праці.
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ПраВоВі норМатиВи роБочого часУ
правовий норматив робочого часу – це норма робочого часу, яка за-

кріплена у законодавстві про працю. у чинному кЗпп в окремій статті 
нормативи робочого часу не закріплені. із змісту різних статей глави 4 
«робочий час» кЗпп, інших нормативно-правових актів про працю можна 
виділити наступні правові нормативи робочого часу: 1) робочий тиждень; 




