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Кожен працівник має бути поінформований індивідуально письмовим документом (-ами)

Мета
Покращити умови працi, встановити прозорi й 
передбачуванi трудовi вiдносини та забезпечи-
ти гнучкiсть ринку працi 

Сфера застосування
Усi працiвники й роботодавцi, якi перебувають
у трудових вiдносинах. Окремi положення не поши-
рюються на морякiв i рибалок, якi працюють на морi

Обов’язок інформувати
Роботодавцi зобов’язанi iнформувати працiвникiв про 
основнi аспекти трудових в�дносин

Проєкт ЄС-МОП

«НА ШЛЯХУ ДО БЕЗПЕЧНОЇ, ЗДОРОВОЇ ТА ЗАДЕКЛАРОВАНОЇ 
ПРАЦІ В УКРАЇНІ»

1.10 Якщо режим роботи передбачуваний: 
тижневий графік роботи, домовленості щодо 
понаднормової або змінної роботи
1.11 Якщо режим роботи переважно 
непередбачуваний: 

кількість гарантованих оплачуваних годин
і винагорода за додаткові години
базові години і дні, в які може потребуватися 
робота
мінімальний термін повідомлення перед 
початком роботи та дедлайн для її 
скасування

1.12 Відповідні колективні договори
1.13 Органи соціального забезпечення,
які отримують внески

Основна інформація для всіх працівників:

Терміни надання інформації та її оновлення

1.1 Особи сторін
1.2 Місце роботи
1.3 Категорія працівника або опис роботи
1.4 Дата початку трудових відносин та, у 
разі строкової роботи, їхня тривалість або 
дата закінчення 
1.5 Тривалість і умови випробувального 
терміну, якщо передбачений
1.6 Навчання, якщо передбачено
1.7 Тривалість оплачуваної відпустки
1.8 Порядок припинення трудових 
відносин
1.9 Винагорода: розмір, компоненти, 
періодичність і спосіб виплати

Пункти 1.1–1.5 та 1.9–1.11: не пізніше ніж 7 календарних днів із 
початку роботи
Решта (пункти 1.6–1.8 та 1.12–1.13): протягом одного місяця
з початку роботи

Додаткова інформація для працівників, 
направлених до іншої країни (на термін 
понад 4 тижні поспіль)

Додаткова інформація для відряджених 
працівників (на термін понад 4 тижні поспіль)

Країна(и) призначення та тривалість
Валюта винагороди
Винагорода у грошовій або натуральній формі, 
якщо передбачено
Умови репатріації

Виплата винагороди відповідно до законодавства 
країни, що приймає
Надбавки та відшкодування витрат
Посилання на офіційний національний вебсайт 
країни, що приймає

Будь-які зміни: не пізніше дня набуття ними чинності 
Додаткова інформація для направлених або відряджених
до іншої країни працівників: до їхнього від’їзду

Додаткова інформація
Навчальний матеріал Презентація

Мінімальні вимоги до умов праці
Максимальна тривалість 
випробувального терміну
6 місяців

Робота за сумісництвом
За відсутності об’єктивних підстав роботодавець не 
може перешкоджати працівнику працювати на іншого 
роботодавця поза межами робочого часу

Працiвник повинен мати можливiсть 
просити бiльш передбачуванi умови 
працi, коли визначенi критерiї дотри-
манi, i отримати вiдповiдь

Обмеження їхнього використання i терм�ну дiї

Презумпцiя iснування трудових вiдносин iз мiнiмаль-
ною кiлькiстю оплачуваних годин на основi середньої 
кiлькостi годин, вiдпрацьованих за даний перiод

Право на правовий 
захист
Забезпечити доступ праців-
ників до вирішення спорів і 
право на використання 
ефективних засобів судово-
го захисту

Обов’язкове навчання
Якщо навчання є обов’язковим, воно повинно нада-
ватися безкоштовно, протягом робочого часу i зара-
ховуватися як робочий час

Законодавство має передбачати заходи, щоб:
захистити працівників від будь-якого неналежного 
ставлення з боку роботодавця у випадку скарги або 
провадження з метою дотримання законодавства

заборонити звільнення (або його еквівалент) 
працівників на тій підставі, що вони здійснюють свої 
права, включно з перенесенням тягаря доведення на 
роботодавців

Мінімальна передбачуваність роботи
Працiвник може вiдмовитись виконувати роботу, 
якщо роботодавець не дотримується погоджених 
базових годин i днiв, а також перiоду попереднього 
повiдомлення
Прац�внику призначаєтся компенсац�я за скасування 
завдання п�сля зазначеного прийнятного терм�ну

Правові презумпції та механізм 
завчасного врегулювання

Захист прав працівників

Якщо працівник своєчасно не отримав всю або частину інформації, 
повідомив про це роботодавця, але прохання не було задоволено, 
працівник: 

має право на презумпції на свою користь, які роботодавець має 
можливість спростувати, і/або
повинен мати можливість подати скаргу до компетентного органу 
чи служби і своєчасно скористатися ефективним засобами 
судового захисту

Захист від неналежного ставлення
і звільнення

Запобігання зловживанню договорами 
про роботу на вимогу

Перехід на іншу 
форму зайнятості
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https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---lab_admin/documents/genericdocument/wcms_749310.pdf



