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РОЗДІЛ 5
ТРуДОве пРавО; пРавО сОцІаЛьнОГО ЗабеЗпечення

уже з перших днів після проголошення незалеж-
ності україна чітко і послідовно задекларувала ба-
жання влитися до спільноти європейських держав. 
зокрема, у зверненні верховної ради україни «до 
парламентів і народів світу» від 5 грудня 1991 р. [1] 
наголошувалося, що «україна як європейська дер-
жава … закликає парламенти та уряди країн-учас-
ниць нБсЄ підтримати її намір стати безпосереднім 
і повноправним учасником загальноєвропейського 
процесу, брати участь в інших європейських струк-
турах». Більш послідовно прагнення до тісної інте-
грації з Європейськими спільнотами задекларовано 
в постанові верховної ради україни «про основні 
напрями зовнішньої політики україни» від 2 липня 
1993 р. у ній відзначено, що «перспективною метою 
української зовнішньої політики є членство україни 
в Європейських співтовариствах, а також інших за-
хідноєвропейських або загальноєвропейських струк-
турах за умови, що це не шкодитиме її національним 
інтересам». у цьому ж документі відображено праг-
нення україни укласти з Європейськими співтова-
риствами угоду про партнерство і співробітництво, 
«здійснення якої стане першим етапом просування 
до асоційованого, а згодом – до повного її членства 
у цій організації» [2]. положення постанови пере-
йшли майже без змін до відповідного закону. 

прагнення стати повноправним членом Єс були 
відображені в багатьох ключових нормативно-пра-
вових актах нашої держави, зокрема законі укра-
їни «про основи національної безпеки україни» 
[3],стратегії інтеграції україни до Європейського 

союзу [4], стратегії національної безпеки україни 
[5] та воєнній доктрині україни [6] та ін. відповідні 
європейські устремління нашої держави й усвідом-
лення багатьма громадянами україни невідворот-
ності тіснішої інтеграції з Єс зумовили посилення 
міграційних процесів в європейському напрямку. 

проблема трудової міграції для україни є надзви-
чайно складною вже з перших років здобуття неза-
лежності. її поглибленню сприяли економічна криза, 
що розпочалася в україні в кінці 80-х років минулого 
століття та поглибилася після розпаду радянського 
союзу. наявність сотень тисяч людей, не забезпече-
них повністю або частково роботою, потужний при-
тік мігрантів за рахунок повернення в україну бага-
тьох тисяч українців із різних республік колишнього 
срср, масова міграція в україну іноземців з інших 
країн, де економічне становище було ще складнішим, 
географічне розташування україни на традиційному 
шляху з азії до Європи призвели до масової трудової 
міграції громадян україни та іноземців до сусідніх 
держав, де економічне становище було помітно кра-
щим. і якщо ментальна та мовна близькість, а також 
відсутність проблем із перетином кордону давали 
змогу працевлаштуватися в росії та інших державах 
колишнього радянського союзу, то рівень зарплат і 
соціального забезпечення були вагомим аргументом 
на користь західноєвропейських держав. чи не го-
ловною перешкодою на шляху трудової міграції до 
країн Європи стала проблема отримання візи та офі-
ційного працевлаштування. проте вже до середини 
90-х років ХХ ст. більша частина трудових мігрантів 
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з україни працювала в державах Європи, при цьому 
досить часто нелегально. 

наявність кількох мільйонів трудових мігрантів з 
україни в державах Європейського союзу змусила 
нашу державу активізувати переговорний процес із 
європейською спільнотою з метою правового вре-
гулювання трудової міграції та захисту прав тру-
дових мігрантів. у свою чергу, держави Єс також 
були зацікавлені в правовому вирішенні проблеми, 
потерпаючи від нелегальної міграції та зростання 
організованої злочинності, активними учасника-
ми якої нерідко виступали мігранти. з огляду на це 
проблема міграції стала одним із ключових фак-
торів у переговорах щодо інтеграції україни до 
Єс. угода про партнерство і співробітництво між 
україною і Європейськими співтовариствами та 
їх державами-членами від 14 червня 1994 р., рати-
фікована законом україни від 10 листопада 1994 р. 
№ 237/94-вр [7], включала ряд базових положень, 
що стосувалися працевлаштування на території до-
говірних сторін громадян іншої сторони. зокрема, 
згідно зі ст. 24 угоди співтовариство та його держа-
ви-члени зобов’язувалися забезпечити, оскільки це 
дозволено законами, умовами та процедурами, що 
застосовуються в кожній державі-члені, щоб статус 
українських громадян, які на законних засадах пра-
цюють на території держави-члена, не допускав ні-
якої дискримінації з причин громадянства стосовно 
умов праці, винагороди за працю або звільнення з 
роботи у порівнянні з їх власними громадянами. у 
свою чергу, такі ж зобов’язання щодо працівників із 
держав Єс україна бралася гарантувати на своїй те-
риторії. так само сторони домовилися координувати 
зусилля з метою соціального забезпечення робітни-
ків, які мають українське громадянство і працюють 
на законних засадах на території держави-члена, та, 
відповідно, робітників, які є громадянами держави-
члена і на законних засадах працюють в україні. 

паралельно із домовленостями між Європейськи-
ми співтовариствами й україною наша держава вела 
відповідні переговори про статус трудящих-мігрантів 
на двосторонньому рівні, передусім із сусідніми дер-
жавами. так, за результатами проведених переговорів 
16 лютого 1994 р. у варшаві було укладено договір 
між Міністром праці україни і Міністром праці та со-
ціальної політики республіки польща про співробіт-
ництво в галузі праці та соціальної політики. згідно зі 
ст. 2 договору серед основних напрямів співробітни-
цтва було визнано формування трудових відносин у 
системі ринкового господарства; організацію, функці-
онування та управління ринком праці; удосконалення 
структури управління в галузі праці та роботи служб 
зайнятості; проблеми економічної міграції; комплекс 
заходів щодо поліпшення умов та охорони праці. при 
цьому сторони установили, що співробітництво буде 
здійснюватися, зокрема, через забезпечення та регу-
лювання процесів, пов’язаних із міграцією робочої 
сили. також ст. 4 договору окремо передбачала спів-
робітництво в галузі міграції робочої сили й запобі-
гання нелегальному працевлаштуванню та нелегаль-
ному посередництву в працевлаштуванні.

уже в наступному році – 21 листопада 1995 р. – 
було підписано угоду між урядом україни та уря-
дом латвійської республіки про трудову діяльність 
та соціальний захист осіб, які постійно проживають 
в україні та латвії і працюють на територіях обох 
держав. сторони домовилися про те, що у меж-
ах цієї угоди працівники однієї сторони можуть 
здійснювати трудову діяльність на території іншої 
сторони на підставі: 1) трудового договору (контр-
акту), укладеного між роботодавцем та працівни-
ком на визначений термін; 2) договору, укладеного 
між юридичними особами обох сторін, метою яко-
го є виконання визначеного обсягу робіт (послуг) 
на території сторони працевлаштування (ст. 3 уго-
ди). окремими статтями було врегульовано права й 
обов’язки працівників, у тому числі оформлення та 
розірвання трудового договору (ст. 7); питання пен-
сійного забезпечення (ст. 10); соціального захисту 
(ст. 11); відшкодування шкоди (ст. 12); в’їзду пра-
цівників на територію сторони працевлаштування, 
ввезення і вивезення товарів та особистого майна 
(ст. 13) й ін. також було застережено (ст. 17), що в 
разі припинення дії угоди її положення залишають-
ся чинними щодо трудових договорів (контрактів), 
укладених працівниками з роботодавцем, і договорів 
між юридичними особами до закінчення терміну, на 
який вони були укладені.

подібні угоди укладалися з іншими країнами, на 
території яких працювала велика кількість мігрантів 
з україни. так, 21 березня 1996 р. у м. києві було під-
писано угоду між Міністерством праці україни та 
Міністерством праці і соціальних справ чеської рес-
публіки про співробітництво в галузі праці і зайня-
тості. відповідно до ст. 2 угоди предметом правового 
регулювання, серед іншого, стали питання зовнішньої 
трудової міграції та прийняття на роботу громадян 
держав договірних сторін на території обох держав; 
інформаційних систем в галузі праці, заробітної пла-
ти і доходів населення; систем заробітної плати та їх 
законодавчого регулювання; системи заходів соці-
ального захисту і соціального страхування; політики 
доходів, включаючи їх законодавче регулювання для 
категорій громадян із мінімальними доходами. вод-
ночас було укладено й угоду між урядом україни та 
урядом чеської республіки про взаємне працевлашту-
вання громадян україни та громадян чеської респу-
бліки, ратифіковану законом україни № 577/96-вр від 
6.12.1996 р., та протокол до угоди між урядом укра-
їни й урядом чеської республіки про взаємне пра-
цевлаштування громадян україни і громадян чеської 
республіки на 1996 рік. відповідно до ст. 1 цього про-
токолу було встановлено на 1996 рік ліміт на працев-
лаштування громадян україни в чеській республіці в 
межах 36 000 осіб. чисельність трудящих-мігрантів у 
подальшому визначалася окремими протоколами. од-
нак слід відзначити, що сторонам так і не вдалося за-
безпечити роботою кількість українців, передбачену 
квотою згідною з протоколом. зокрема, як зазначає 
н. сапон, офіційно було працевлаштовано лише 16 
тис. осіб [8, с. 137], натомість багато тисяч українців 
працювали в чехії нелегально.



52

Серія ПРАВО. Випуск 22. Частина І. Том 2
♦

переговори україни зі словаччиною завершили-
ся 7 березня 1997 р. підписанням у м. ужгород уго-
ди між урядом україни та урядом словацької рес-
публіки про взаємне працевлаштування громадян. 
її було ратифіковано законом україни № 78/98-вр 
від 4.02.1998 р. [9]. положення угоди загалом були 
схожими до тих, які вироблялися в процесі перегово-
рів з іншими державами. так, угода зі словаччиною 
також встановлювала умови працевлаштування (ст. 
3-5); річну чисельність громадян держави однієї до-
говірної сторони, які можуть бути працевлаштовані 
на території держави іншої договірної сторони (ст. 
6); трудові та соціальні гарантії (ст. 9-11); порядок 
компенсації у випадку професійного захворювання, 
каліцтва (ст. 14) та ін. 

слід наголосити, що підписання двосторонніх 
угод із державами, які згодом стали членами Єв-
ропейського союзу, заклало правові основи для 
працевлаштування й перебування українців у цих 
країнах, сприяло підвищенню їхнього соціального 
забезпечення. чинність цих угод не припинила-
ся зі вступом зазначених держав до Європейської 
спільноти, хоча окремі з них через деякий час були 
денонсовані. приміром, угоду між урядом україни 
та урядом словацької республіки про взаємне пра-
цевлаштування громадян було денонсовано сло-
ваччиною через 10 років після набуття чинності – 5 
травня 2008 р. 

разом із тим переговори щодо підписання поді-
бних угод із державами – членами Європейського 
союзу проходили значно повільніше через наявність 
на їх території великої кількості нелегальних мігран-
тів з україни та небажання членів Єс брати на себе 
додаткові зобов’язання щодо захисту прав трудових 
мігрантів. однак бажання перевести процес трудо-
вої міграції в законне русло та спільними зусиллями 
боротися з нелегальною міграцією й організованою 
злочинністю все ж було взаємним та дало змогу 
укласти ряд двосторонніх угод між україною й дер-
жавами-членами Єс. так, угоду між україною та 
португальською республікою про тимчасову мігра-
цію громадян україни для роботи в португальській 
республіці було підписано 13.02.2003 р. та ратифіко-
вано україною 20.11.2003 р. [10] (вона набула чин-
ності 27.03.2005 р.). на відміну від угод із сусідніми 
державами, угода з португалією була спрямована 
виключно на унормування умов працевлаштування 
українців у португалії. у ній були врегульовані такі 
ключові питання, як процес наймання працівників, 
умови в’їзду та перебування в країні працевлашту-
вання, загальні умови праці та ін. для безпосеред-
ньої співпраці сторони визначили уповноважені ін-
ституції, якими стали державний центр зайнятості 
Міністерства праці та соціальної політики україни 
й інститут зайнятості та професійної підготовки Мі-
ністерства соціального забезпечення та праці пор-
тугальської республіки. відповідно до ст. 2 угоди 
державний центр зайнятості Міністерства праці та 
соціальної політики україни й інститут зайнятості 
та професійної підготовки Міністерства соціально-
го забезпечення та праці португальської республіки 

напряму взаємодіють між собою в межах цієї угоди, 
обмінюючись інформацією щодо вільних робочих 
місць, сфер діяльності, де вони існують, та наяв-
ності робочої сили. згідно зі ст. 3 процес найман-
ня відбувається шляхом подання португальськими 
роботодавцями пропозицій щодо роботи та відпо-
відних проектів трудових контрактів для роботи за 
наймом, які повинні, серед іншого, містити в собі: 
а) професійний профіль робочих місць; б) необхідну 
професійну кваліфікацію працівників; в) необхід-
ний професійний досвід; г) соціальні гарантії, на які 
матимуть право працівники; д) відповідальність за 
оплату вартості проїзду між україною та португаль-
ською республікою. 

важливі норми щодо захисту прав українських 
працівників закладені в частині першій ст. 7 уго-
ди: до громадян україни, які мігрують до порту-
гальської республіки в рамках дії цієї угоди, на 
території португалії застосовуються такі самі умо-
ви винагородження та праці, якими користуються 
португальські громадяни, відповідно до положень 
законодавства, правил колективної праці, місцевих 
традицій і звичок, а також соціальні гарантії, пе-
редбачені португальським законодавством. згідно з 
частиною другою цієї ж статті громадяни україни 
в португалії користуються такими самими правами 
й захистом, який отримують громадяни португаль-
ської республіки згідно з чинним законодавством 
стосовно охорони здоров’я та безпеки праці. крім 
того, згідно з частиною четвертою ст. 7 роботодавець 
зобов’язаний забезпечувати перебування громадяни-
на україни в португальській республіці та його по-
вернення в україну, якщо з його вини громадянин 
україни не отримав робоче місце, на яке він мав 
трудовий контракт. таким чином, угода з португа-
лією у порівнянні з іншими розглянутими угодами є 
помітним кроком вперед у захисті прав українців та 
забезпеченні їхніх соціальних гарантій під час пра-
цевлаштування за кордоном.

досить тривалим був переговорний процес щодо 
підписання двосторонньої угоди про статус і умови 
праці українців в іспанії. угоду між україною та іс-
панією щодо врегулювання та упорядкування трудо-
вих міграційних потоків між двома державами було 
підписано 12.05.2009 р. та ратифіковано законом 
україни від 01.12.2010 р. [11], а чинності для укра-
їни вона набула 28.07.2011 р. показовим є той факт, 
що в преамбулі угоди сторони метою її підписання 
визнали поглиблення загального співробітництва та 
дружби між обома договірними сторонами, а також 
запобігання незаконній міграції. 

на відміну від угоди між україною та португа-
лією, чинність угоди між україною та іспанією по-
ширюється на громадян обох сторін. згідно зі ст. 
2 угоди її норми поширюються на працівників, які 
мають відповідний дозвіл на здійснення трудової 
діяльності на території іншої договірної сторони 
в разі наявності попередньо підписаного трудового 
контракту з роботодавцями цієї договірної сторо-
ни, у тому числі постійних працівників, сезонних 
працівників та стажистів. відповідно до ст. 3 угоди 
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уповноважені органи приймаючої держави повідо-
мляють уповноважені органи держави походження 
про потребу у працівниках кожної з категорій, зважа-
ючи на існуючі пропозиції з працевлаштування, які 
вони безпосередньо отримали від роботодавців при-
ймаючої держави. такі пропозиції повинні містити: 
1) галузь економіки та географічну зону, в якій буде 
здійснюватись оплачувана трудова діяльність; 2) 
кількість працівників, які будуть працевлаштовува-
тися; 3) вимоги до кандидатів на працевлаштування; 
4) кінцевий термін для відбору; 5) тривалість трудо-
вого контракту; 6) загальну інформація про умови та 
оплату праці, проживання і натуральні виплати; 7) 
терміни, протягом яких відібрані працівники пови-
нні прибути до місця роботи в приймаючій державі; 
8) інформацію про оплату проїзду згідно із чинним 
законодавством приймаючої держави. при цьому 
згідно з п. 5 ст. 4 відібрані кандидати підписують тру-
довий контракт на території держави походження за 
формою, встановленою компетентними органами 
приймаючої держави, та оформлюють документи, 
необхідні для в’їзду. також уповноважені органи 
держави походження попередньо повідомляють про 
дату і місце прибуття працівника для того, щоб ро-
ботодавець мав достатньо часу для організації його 
прийому та розміщення, у разі необхідності.

спеціальний розділ угоди (третій) гарантує на-
лежні умови праці та соціальні права працівників. 
згідно зі ст. 6 працівники користуються правами і 
пільгами, які надаються законодавством прийма-
ючої держави, при цьому не допускається жодна 
форма дискримінації за ознакою раси, статі, сексу-
альної орієнтації, сімейного стану, релігії, переко-
нань, профспілкової належності, походження або со-
ціального стану. оплата праці трудових мігрантів та 
умови їхньої праці відповідно до ст. 7 визначаються 
у кожному трудовому контракті відповідно до по-
ложень чинних колективних договорів, або, у разі 
їх відсутності, відповідно до законодавства, яке за-
стосовується до працівників тієї ж професії та квалі-
фікації, які є громадянами приймаючої держави. у 
свою чергу, ст. 8 гарантує, що до працівників засто-
совується законодавство у сфері соціального забез-
печення приймаючої держави. вони мають право на 
соціальне забезпечення, передбачене цим законодав-
ством, за винятком випадків, коли інше передбачено 
міжнародними договорами, учасниками яких є до-
говірні сторони.

окремі положення угоди стосуються сезонних 
працівників. так, згідно з пунктом 1 ст. 11 під час 
підписання трудового контракту, якщо це передба-
чено законодавством приймаючої держави, сезонні 
працівники підписують також зобов’язання повер-
нутися на територію держави походження після 
закінчення терміну законного перебування на тери-
торії приймаючої держави і з’явитися в місячний 
термін із моменту повернення на територію держа-
ви походження до консульської установи приймаю-
чої держави з паспортом, в якому була проставлена 
остання віза. при цьому згідно з п. 2 цієї ж статті 
невиконання зобов’язань, згаданих у попередньому 

пункті, береться до уваги у разі можливого нового 
звернення цієї особи до компетентних органів при-
ймаючої держави з проханням про отримання дозво-
лу на роботу або проживання. фактично, норми цієї 
статті спрямовані на запобігання нелегальній мігра-
ції та нелегальному працевлаштуванню мігрантів. 
на запобігання нелегальній міграції спрямовані й 
норми ст. 13 угоди, згідно з якими договірні сторо-
ни зобов’язуються в рамках двостороннього співро-
бітництва сприяти контролю за трудовою міграцією, 
а також організовують та проводять інформаційну 
роботу з метою запобігання незаконній трудовій мі-
грації та її негативним наслідкам. 

Характерно, що угода між україною та іспанією 
щодо врегулювання та упорядкування трудових мі-
граційних потоків між двома державами є єдиного 
такого роду двосторонньою угодою, укладеною від-
повідно до п. 1 ст. 16 на невизначений термін. разом 
із тим згідно з п. 3 цієї ж статті кожна з договірних 
сторін може зупинити частково або повністю дію 
цієї угоди на необхідний термін завжди, коли це обу-
мовлено питаннями державної безпеки, громадсько-
го порядку або охорони здоров’я, а також відповідно 
до п. 4 може денонсувати цю угоду шляхом направ-
лення письмового повідомлення дипломатичними 
каналами іншій договірній стороні (у цьому випад-
ку угода припиняє свою дію на 90-й день з дати та-
кого повідомлення). при цьому зупинення частково 
або повністю, або припинення дії цієї угоди не зачі-
патиме прав працівників, які вже були працевлашто-
вані відповідно до її положень.

на захист прав трудящих-мігрантів спрямовані й 
двосторонні угоди між україною та іншими держава-
ми про соціальне забезпечення. на сьогодні україна 
уклала такі угоди з рядом держав – членів Єс: Бол-
гарією, естонією, іспанією, латвією, литвою, пор-
тугалією, словаччиною та чехією. Як правило, дія 
угод поширюється на взаємне визнання страхового 
стажу, необхідного для нарахування пенсії, виплату 
пенсій і соціальних допомог та ін. так, наприклад, 
угода між україною і королівством іспанія про со-
ціальне забезпечення громадян від 7 жовтня 1996 р. 
[12] відповідно до п. «а» частини першої ст. 2 засто-
совується в україні у законодавстві щодо соціально-
го забезпечення населення про: а) пенсії за віком, по 
інвалідності та в разі втрати годувальника; б) допо-
могу по тимчасовій непрацездатності, по вагітності 
та пологах, при народженні дитини, по догляду за 
дитиною; в) допомогу у зв’язку з нещасними випад-
ками на виробництві і професійними захворювання-
ми; г) допомогу на поховання; д) допомогу сім’ям з 
дітьми; е) соціальні пенсії. у свою чергу, згідно з п. 
«Б» частини першої цієї ж статті в іспанії – у законо-
давстві щодо системи соціального забезпечення про: 
а) допомогу у зв’язку з тимчасовою непрацездатніс-
тю внаслідок загального захворювання, будь-яких 
нещасних випадків, не пов’язаних з виробництвом 
та материнством; б) допомогу по інвалідності, за ві-
ком, у разі смерті та в разі втрати годувальника; в) 
допомогу у зв’язку з нещасними випадками на ви-
робництві та професійними захворюваннями; г) до-
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помогу для сімей. відповідно до ст. 3 угода поширю-
ється на працівників, які є громадянами договірних 
сторін, а також на членів їхніх сімей, осіб, які мають 
статус біженців, а також осіб без громадянства, які 
проживають на території однієї з договірних сторін, 
і членів їхніх сімей. ця угода застосовується також 
до членів сімей працівника, які є громадянами одні-
єї з договірних сторін, незалежно від громадянства 
даного працівника, якщо тільки він підпадав під дію 
законодавства однієї з договірних сторін. за угодою 
(ст. 4) до громадян обох сторін застосовується прин-
цип рівності прав і обов’язків. зазначену угоду укла-
дено на невизначений термін.

загалом у підписанні подібних та інших двосто-
ронніх угод зацікавлена не лише україна. згідно з 
даними державної служби міграції україни чисель-
ність іноземців, які перетинають кордон україни з 
метою працевлаштування, зростає з кожним роком. 
так, у 2008 р. їхня чисельність складала 11 987 осіб, 
а в 2011 р. – 16 143 особи [13]. серед іноземців, які 
постійно проживали в україні станом на 2011 р., 
є й громадяни Єс, у тому числі 10 громадян пор-
тугалії, 1293 – литви, 1083 – польщі, 640 – латвії, 
563 – Болгарії, 517 – німеччини. крім того, право на 
тимчасове проживання в україні в 2011 р. мали 1229 
громадян польщі, 437 – німеччини, 217 – Болгарії 
[14] та ін. тому наша держава активно проводить пе-
реговори з іншими державами щодо укладення дво-
сторонніх угод із метою захисту прав громадян, які 
проживають і працюють на території іншої держави. 

крім того, захист прав працівників із держав – 
членів Єс в україні було гарантовано й іншими уго-
дами. зокрема, 3 вересня 2008 р. україна ратифіку-
вала рамкову угоду між урядом україни і комісією 
Європейських співтовариств від 12 грудня 2006 р. 
[15], згідно з п. 3.5 ст. 5 якої «іноземні підрядники 
та їхні робітники, які не є громадянами україни й 
не проживають постійно в україні, що працюють за 
контрактами, фінансованими коштом співтовари-
ства, звільняються від усіх податків, зборів та інших 
обов’язкових платежів, що справляються на терито-
рії україни, включаючи податки, пов’язані із підпри-
ємницькою діяльністю та отриманням прибутку». 
разом із тим у законі про ратифікацію угоди було за-
значено, що «положення пункту 3.5 статті 3 застосо-
вується до іноземних підрядників та їх працівників 
– нерезидентів україни, які провадять діяльність ви-
ключно відповідно та на виконання цієї угоди» [16].

у цьому контексті слід відзначити велику робо-
ту, проведену між україною та окремими державами 
– членами Єс щодо уникнення подвійного оподат-
кування. такі двосторонні угоди укладено, зокрема, 
між нашою державою та республікою австрія, ко-

ролівством Бельгія, республікою Болгарія, грецькою 
республікою, королівством данія, естонською рес-
публікою, італійською республікою, латвійською 
республікою, литовською республікою, королів-
ством нідерландів, португальською республікою, 
румунією, словацькою республікою, угорською 
республікою, республікою фінляндія, французькою 
республікою, чеською республікою та Швецією. 
тобто, із більшістю держав Єс україна уклала дво-
сторонні договори про уникнення подвійного опо-
даткування. відповідно до цих угод від подвійного 
оподаткування звільняється доход, який одержуєть-
ся резидентом однієї договірної держави щодо на-
дання професійних послуг чи іншої діяльності не-
залежного характеру (термін «професійні послуги» 
включає, зокрема в конвенції між урядом україни 
і урядом чеської республіки [17], незалежну науко-
ву, літературну, художню, освітню або викладацьку 
діяльність, так само, як і незалежну діяльність ліка-
рів, адвокатів, інженерів, архітекторів, стоматологів 
і бухгалтерів); доходи артистів і спортсменів; пенсії 
та інші подібні винагороди, що сплачуються з дер-
жавного пенсійного фонду, який є частиною систе-
ми соціального забезпечення договірної держави; 
платежі, одержувані студентом або стажувальником; 
тощо. звільнення доходів подібних категорій грома-
дян від подвійного оподаткування передбачено прак-
тично всіма двосторонніми угодами.

таким чином, розвиток співробітництва між укра-
їною та Єс у сфері трудової міграції було започаткова-
но вже в перші роки після здобуття україною незалеж-
ності. правовим підґрунтям такого співробітництва 
стала «угода про партнерство і співробітництво між 
україною і Європейськими співтовариствами та їх 
державами-членами» від 14 червня 1994 р., ратифі-
кація нашою державою «Європейської конвенції про 
правовий статус трудящих-мігрантів», укладення 
двосторонніх угод з окремими державами – членами 
Єс про статус трудящих-мігрантів, забезпечення прав 
громадян держав Єс в україні, у тому числі трудових 
мігрантів, шляхом внесення змін до національного 
законодавства. у цьому контексті позитивним сигна-
лом для лібералізації трудової міграції з україни до 
Єс стало бажання нашої держави долучитися до ак-
тивної протидії нелегальній міграції та організованій 
злочинності, які на сьогодні є ключовими проблемами 
для держав Єс. зокрема, спрощення візового режиму 
для окремих категорій громадян україни стало пря-
мим наслідком укладення «угоди між україною та 
Європейським співтовариством про реадмісію осіб» 
й бажання україни комплексно протидіяти нелегаль-
ній міграції до Єс українців та громадян інших дер-
жав і осіб без громадянства.
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