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ЗАХИСТ ПРАВ УКРАЇНСЬКИХ ТРУДОВИХ 
МІГРАНТІВ У ЄВРОПІ * 

 
Розглянуто питання щодо захисту прав українських сезонних працівників-

мігрантів у Європейському Союзі. Встановлено, що захист прав сезонних працівників-
мігрантів на наднаціональному рівні Європейського Союзу регулюється Директивою 
2014/36/ЄС про сезонних працівників, якою передбачено право на рівне ставлення. 
З’ясовано, що важливий для України захист своїх громадян за кордоном може 
бути посилений завдяки підписанню двосторонніх угод з державами – членами ЄС.  

Ключові слова: трудова міграція, сезонна міграція, право на рівне ставлення, 
Директива про сезонних працівників, двосторонні угоди про трудову міграцію. 

 
Постановка проблеми. Громадяни України є однією з найбільших 

груп сезонних працівників у Європейському Союзі. Чинниками, що 
зумовлюють сезонну трудову міграцію українців до Європейського 
Союзу, є безробіття, низькі заробітні плати тощо. Водночас українські 
трудові мігранти часто зазнають порушень своїх прав за кордоном. 
До найрозповсюдженіших порушень можна віднести роботу без трудового 
договору; ненадання медичної допомоги; понаднормовий робочий час; 
невиплата заробітної плати; неоплачуваний випробувальний період 
тощо. Відтак перед Україною постає нагальне завдання захистити 
права українських сезонних працівників-мігрантів за кордоном. 

У Європейському Союзі міграція сезонних працівників також 
актуальна. Попри економічну кризу, що призвела до підвищення рівня 
безробіття, у державах – членах ЄС існує велика потреба у сезонних 
працівниках, оскільки для ринку праці ЄС сезонна робота не є 
привабливою. Відповідно рішенням такої ситуації стає залучення 
сезонних працівників з інших країн.  

Метою дослідження є визначення особливостей захисту прав 
українських сезонних працівників-мігрантів у Європейському Союзі. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед вітчизняних 
науковців окремим питанням захисту прав українських сезонних 
працівників-мігрантів у Європейському Союзі приділяли увагу 
М. Дей, Н. Камінська, О. Малиновська, К. Смирнова, А. Федорова, 
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О. Шпакович [1–6] тощо. Так, А. Денисов [7] зосереджувався на 
перспективах створення спеціальних правових режимів для трудових 
мігрантів; Н. Бережна [8] досліджувала питання міжнародної міграції 
робочої сили та шляхи її регулювання на державному, місцевому 
й особистісному рівнях; Е. Лібанова та О. Позняк [9] вивчали проблема-
тику впливу COVID-19 на зовнішню трудову міграцію з України. 
Серед іноземних учених питаннями правового регулювання міграційних 
процесів займались А. Тендай, С. Спенсер, Я. Кизель і Ш. Томас [10–12]. 
Разом з тим, К. Барнард та С. Батлін [13] аналізували проблематику 
верховенства права та доступу до судів для мігрантів з Європейського 
Союзу; Ф. Бруйкер [14] досліджував питання взаємозв’язку кризи 
вірусу COVID-19 та міграційного законодавства ЄС. 

Матеріали та методи. Дослідження здійснене на основі 
загальнонаукових і спеціальних методів, як-от: дискурс і контент-
аналіз, системний аналіз, метод індукції та дедукції, історико-правовий, 
формально-юридичний, порівняльно-правовий та інші. Зокрема шляхом 
історико-правового методу розкрито еволюцію залучення сезонних 
мігрантів до Європейського Союзу. Порівняльно-правовий метод 
допоміг порівняти практику Європейського Союзу щодо захисту прав 
сезонних працівників-мігрантів з українським законодавством у цій 
сфері. Формально-юридичний метод застосовано для узагальнення, 
класифікації та систематизації результатів дослідження, а також для 
коректного викладу цих результатів. 

Результати дослідження. Сезонна робота є одним з видів 
тимчасової зайнятості, що обмежується певним проміжком часу. 
Зазвичай сезонні працівники зберігають основне місце проживання 
у своїй країні та тимчасово переїжджають до іншої держави для 
здійснення сезонної роботи.  

Держави – члени Європейського Союзу мають тривалу практику 
щодо залучення сезонних працівників-мігрантів до свого ринку праці. 
Ця тенденція особливо збільшилася у післявоєнний період, який 
характеризувався нестачею робочої сили на європейському континенті, 
що призвело до розробки політики залучення працівників з різних 
країн. Імміграційні процеси у післявоєнні часи мали нагальне завдання 
відновити економічну стабільність у європейських державах, що 
вимагало робочої сили. Завдяки імміграційним процесам значно підви-
щувався наплив трудових мігрантів, основу яких складали вихідці 
з постколоніальних країн. Зокрема Франція залучала трудових мігрантів 
з Північної Африки; Об’єднане Королівство Великої Британії та 
Північної Ірландії – з Індії та країн Карибського басейну; а Німеччина 
через відсутність колоніальних володінь приймала трудових мігрантів 
з Югославії та Туреччини [15, c. 335]. 

Унаслідок глобальної пандемії COVID-19 та запровадження 
локдауну Європейський Союз найбільше потребує сезонних працівників-
мігрантів у сільськогосподарській галузі економіки. Через поширення 
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коронавірусної інфекції на рівні ЄС 16 березня 2020 р. Комісія ЄС та 
Європейська Рада домовились прийняти 30-денне обмеження на так 
звані необов’язкові поїздки до Європейського Союзу [16]. Тож держави – 
члени ЄС, а також Ісландія, Норвегія, Швейцарія та Ліхтенштейн 
використовували ці обмеження, які згодом продовжено. Разом з тим 
до переліку категорій осіб, до яких не рекомендувалось застосовувати 
такі обмеження, відносились і сезонні працівники. 

На наднаціональному рівні Європейський Союз регулює 
питання захисту прав сезонних працівників-мігрантів відповідно до 
Директиви 2014/36/ЄС про умови в’їзду й перебування громадян 
третіх країн з метою працевлаштування сезонними працівниками [17] 
(надалі – Директива про сезонних працівників).  

Попри те, що існувала та існує необхідність прийняття громадян 
третіх країн на сезонні роботи по всій Європі, у багатьох державах – 
членах Європейського Союзу готовність домовлятися про узгоджені 
правила на рівні ЄС відсутня: 12 держав – членів ЄС проголосували 
проти Директиви про сезонних працівників. Однак цього не вистачило, 
щоб зупинити законодавчу процедуру, втім цей факт свідчить, що 
знаходження спільного рішення в цій сфері було непростим [18, c. 46]. 

Отже, на сьогодні Директива про сезонних працівників регулює 
умови, за яких працівникам – громадянам третіх країн можна в’їжджати 
на територію ЄС з метою займатися сезонною роботою, а також 
встановлює мінімальні гарантії захисту їхніх прав.  

Так, стаття 23 Директиви про сезонних працівників передбачає, 
що сезонний працівник має право на рівне ставлення до нього як до 
громадян приймаючої держави-члена. Водночас ця стаття дає змогу 
державам – членам ЄС робити винятки з принципу рівного ставлення, 
зокрема щодо виплат соціального страхування (виплати за хворобою, 
допомога під час вагітності та пологів, у разі нещасних випадків на 
виробництві, по безробіттю тощо). 

Варто також звернутись до практики Європейського суду з прав 
людини. Зокрема у справі «Гайгусуз проти Австрії» [19] від 1996 року 
ЄСПЛ постановив, що різниця у ставленні до соціального забезпе-
чення, що базується суто на підставі національності, можлива лише 
за умови обґрунтування дуже вагомих причин. Громадянин Туреччини 
пан Гайгусуз прибув до Австрії у 1973 р., де працював з деякими 
перервами трохи більше, ніж десять років, але через погане 
самопочуття був змушений скористатися виплатами соціального 
страхування. Він подав заявку на авансову виплату у вигляді екстреної 
допомоги відповідно до австрійського Закону про страхування на 
випадок безробіття, проте його заяву було відхилено через відсутність 
громадянства Австрії. Вичерпавши всі засоби національного захисту 
в Австрії, пан Гайгусуз звернувся до ЄСПЛ, який постановив, що 
відмова Австрії у виплаті соціального страхування фізичній особі суто 
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на підставі її іноземного громадянства порушила ст. 14 Конвенції про 
захист прав людини та основоположних свобод (заборона дискри-
мінації), взяту у поєднанні зі ст. 1 протоколу № 1 (право на власність). 

Окрім того, дискримінація на підставі громадянства була визнана 
Європейським судом з прав людини й у справі Андреєва проти Латвії 
від 2009 р. [20] через незарахування латвійською владою в пенсійний 
стаж років, які пані Андреєва пропрацювала у Латвії. Тож у цій справі 
також порушено ст. 14 Конвенції про захист прав людини та 
основоположних свобод у поєднанні зі ст. 1 протоколу № 1. 

Обмежена тривалість перебування в державі, яка приймає, 
є найбільшою перешкодою для рівного ставлення до сезонних працівників. 
Отже, зміст права на рівне ставлення згідно з Директивою про 
сезонних працівників безумовно не гарантує, що ставлення до сезонних 
працівників буде еквівалентним ставленню до громадян ЄС або 
мігрантів, які працюють у ЄС на довгостроковій основі та підпадають 
під регулювання Директиви про надання громадянам третіх країн 
статусу довгострокового перебування (2003 р.) [21] або Директиви 
2009/50 про умови в’їзду та проживання громадян третіх країн з метою 
здійснення висококваліфікованої праці (2009 р.) [22]. 

До того ж відповідно до Директиви про сезонних працівників 
не передбачається інтеграція осіб, які підпадають під її дію, у прий-
маючій державі – члені Європейського Союзу. Директивою про 
сезонних працівників не визначено й право на возз’єднання сім’ї. Хоча 
у Директиві прописано, що держави – члени можуть дати згоду 
сезонним працівникам залишатися й працювати на своїй території 
протягом періоду до дев’яти місяців на календарний рік. 

Відповідно до принципу взаємності в міжнародному праві 
у ст. 17 Угоди про асоціацію [23] закріплено положення про однакове 
поводження з працівниками, що мають українське громадянство, та 
громадянами держав – членів ЄС і навпаки. Проте варто зазначити, що 
Угода про асоціацію не дає можливість вільного доступу до ринку 
праці ЄС. Однак у ст. 18 передбачено врегулювання питань мобільності 
працівників на рівні укладання двосторонніх Угод між державами – 
членами ЄС та Україною. Тож компетенція щодо регулювання питань 
доступу до ринку праці залишається у віданні держав – членів ЄС та 
регулюється на двосторонньому рівні. 

Отже, щоб захистити своїх громадян за кордоном, Україні варто 
укладати додаткові угоди щодо захисту прав сезонних працівників. 
Важливим у цьому контексті є підписання двосторонніх угод з держа-
вами – членами ЄС про трудову діяльність та соціальний захист 
громадян України; про взаємне працевлаштування працівників; про 
працевлаштування та співробітництво у сфері трудової міграції, які 
мають подібні двосторонні зобов’язання держав. Особливістю 
двосторонніх договорів у цих сферах є те, що вони передбачають 
переважно «тверді» юридичні зобов’язання кожної з держав, що є 
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сторонами домовленостей, і підлягають ратифікації компетентними 
органами державної влади [24, c. 346]. 

Зокрема в таких угодах держави, які приймають мігрантів, 
мають забезпечити їм правовий захист від зловживань з боку 
роботодавців, надаючи їм доступ до медичної допомоги, інформації 
тощо. Крім того, держави, які приймають мігрантів, мають надати їм 
проєкти трудових договорів задля ознайомлення до від’їзду за кордон. 
Водночас держави походження зобов’язані контролювати потік 
мігрантів. У разі виникнення питань щодо трудових правовідносин 
сторони мають право звернутись до компетентних органів для 
отримання допомоги у вирішенні цих проблем. Ще одним позитивним 
моментом укладення таких угод є те, що сторони зазвичай визнають 
документи, необхідні для працевлаштування, не вимагаючи їх 
легалізації. Такі документи мають бути лише перекладені та завірені 
на території держави виїзду.  

Проте станом на 2021 р. міждержавні угоди укладені лише 
з двома державами – членами ЄС, як-от Королівство Іспанія [25] 
і Португальська Республіка [26]. Міжурядові договори підписані 
з Литовською Республікою [27], Латвійською Республікою [28] і Респуб-
лікою Польща [29]. Через позитивні аспекти укладення договорів про 
міжнародне співробітництво у сфері працевлаштування та трудової 
міграції доцільно активізувати роботу в цій сфері, що сприятиме 
захисту прав українських працівників-мігрантів, зокрема в державах – 
членах ЄС.  

Висновки. Попри те, що програми залучення сезонних працівників 
до Європейського Союзу мають давню історію, все ще залишається 
низка питань, до яких належить проблематика захисту прав сезонних 
працівників мігрантів, що ускладнюється глобальною пандемією 
COVID-19.  

З метою правового регулювання захисту прав сезонних 
працівників-мігрантів на наднаціональному рівні Європейського 
Союзу розроблено Директиву 2014/36/ЄС про сезонних працівників, 
унаслідок якої передбачено право на рівне ставлення, що під-
тверджується практикою Європейського суду з прав людини у цьому 
питанні, зокрема різниця у ставленні до соціального забезпечення, що 
базується суто на підставі національності, можлива лише за умови 
обґрунтування дуже вагомих причин. 

Через те, що наші співвітчизники становлять одну з найбільших 
груп сезонних працівників у Європейському Союзі, для України 
важливим є захист своїх громадян за кордоном, який варто посилити 
підписанням двосторонніх угод з державами – членами ЄС про 
трудову діяльність та соціальний захист громадян України; а також 
про взаємне працевлаштування працівників й про працевлаштування 
та співробітництво у сфері трудової міграції тощо. 
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Kortukova T. Protection of the rights of Ukrainian labor migrants in 
Europe. 

Background. Citizens of Ukraine are one of the largest groups of seasonal 
workers in the European Union. At the same time, Ukrainian migrant workers 
often suffer violations of their rights abroad. In this aspect, Ukraine has an urgent 
task to protect the rights of Ukrainian seasonal migrant workers abroad. For 
European Union, despite the economic crisis that has led to higher 
unemployment, there is an urgent need for seasonal workers in the EU Member 
States, due to the fact that seasonal work is generally not attractive for the EU 
labor market.  

The aim of the article is to determine the features of protection of the 
rights of Ukrainian seasonal migrant workers in the European Union. 

Materials and methods. The research is carried out on the basis of 
general and special research methods, in particular, such as: discourse and content 
analysis, system analysis method, induction and deduction method, historical-legal 
method, formal-legal method, comparative-legal method, and others. 

Results. Seasonal work is one of the types of temporary employment, 
which is limited to a certain period of time. In the European Union, seasonal work 
is not attractive to citizens of the European Union. In this regard, it should be 
noted that the Member States of the European Union have a long practice of 
attracting seasonal migrant workers to their labor market, which was especially 
intensified in the post-war period, characterized by labor shortages on the 
European continent, which led to this policy development. Today, with the onset 
of the global pandemic COVID-19 and the starting of lockdown, the European 
Union still needs seasonal migrant workers, especially in the agricultural sector, 
to perform seasonal work. In this area, the EU has developed supranational 
legislation, which was analyzed in the article. 

Conclusion. Given that Ukrainians are one of the largest groups of 
seasonal workers in the European Union, it is important for Ukraine to protect its 
citizens abroad, which, in particular, can be strengthened by signing bilateral 
agreements with EU Member States on employment and social protection 
of Ukrainian citizens; agreements on mutual employment of employees; agreements 
on employment and cooperation in the field of labor migration, etc.  

Keywords: labor migration; seasonal migration; the right to equal 
treatment; Seasonal Workers Directive; bilateral agreements on labor migration. 
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