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ДЕКЛАРАЦІЇ МОП ПРО ОСНОВНІ ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ 
 

Міжнародна організація праці (МОП) – це міжурядова установа, яка 
вирішує проблеми зайнятості населення. МОП була створена у 1919 р. у 
ході Версальської конференції за результатами першої світової війни.  
У 1946 р. між ООН та МОП було укладено угоду про співробітництво та 
визнання МОП спеціалізованою установою ООН, після чого до Статуту 
МОП були внесені відповідні зміни. 18 червня 1998 року Міжнародна 
конференція праці на її 86-ій сесії в Женеві ухвалила Декларацію МОП 
основних принципів та прав у світі праці, тим самим підтверджуючи 
зобов’язання 175 держав-членів Організації поважати принципи, що 
стосуються чотирьох видів основних прав у сфері праці, просувати їх та  
сприяти їх загальному застосуванню. 

У Декларації МОП нагадує, що усі держави-члени, вільно 
вступаючи до МОП, підтримали принципи та права, закріплені у Статуті 
та Філадельфійській декларації, та взяли на себе зобов'язання добиватися 
реалізації, усіх цілей Організації, використовуючи для цього всі наявні 
засоби та з повним врахуванням притаманних їм особливостей. Ці 
принципи та права втілилися та розвинулися у формі конкретних прав та 
обов'язків у Конвенціях, які визнаються фундаментальними. Цією 
Декларацією МОП заявляє, що всі члени Організації, навіть ті з них, які не 
ратифікували вказані Конвенції, мають зобов'язання, що випливають вже з 
самого факту їхнього членства в Організації, дотримуватися, зміцнювати 
та реалізовувати добросовісно та відповідно до Статуту принципи, що 
стосуються основних прав, які є предметом цих фундаментальних 
Конвенцій, а саме: свобода асоціації та реальне визнання права на ведення 
колективних переговорів; скасування усіх форм примусової чи 
обов'язкової праці; реальна заборона дитячої праці; недопущення 
дискримінації в області праці та занятості.  

Фундаментальні Конвенції МОП: 
1. Конвенція 29. Про примусову чи обов'язкову працю (1932р.); 
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2. Конвенція 87. Про свободу асоціації і захист права на організації 
(1950р.); 

3. Конвенція 98. Про застосування принципів права на організацію і 
ведення колективних переговорів (1951 p.); 

4. Конвенція 100. Про рівне винагородження чоловіків і жінок за 
рівноцінну працю (1953 p.); 

5. Конвенція 105. Про скасування примусової праці (1959 p.); 
6. Конвенція 111. Про дискримінацію в галузі праці та зайнятості 

(1960 р.); 
7. Конвенція 138. Про мінімальний вік для прийому на роботу 

(1976 р.); 
8. Конвенція 182. Про заборону та негайні дії щодо ліквідації 

найгірших форм дитячої праці (1999 р.). 
Декларація МОП стала новим підтвердженням того, що країни 

учасниці Організації мають намір «дотримуватися, сприяти застосуванню 
та добросовісно втілювати в життя» принципи, що стосуються права на 
свободу об’єднання та ефективного визнання права на колективні 
переговори, скасування усіх видів примусової чи обов’язкової праці, 
реальної заборони дитячої праці та дискримінації в галузі праці та занять.  

У Декларації основних трудових прав підкреслюється, що усі 
держави-члени зобов’язані дотримуватися цих основних принципів 
незалежно від того чи ратифікували вони відповідні Конвенції МОП чи ні. 

Декларація також визнає, що зобов’язання Організації «надавати 
своїм державам-членам допомогу у задоволенні встановлених та 
висловлених ними потреб для досягнення цих цілей», використовуючи 
повною мірою для цього усі свої можливості, а також залучаючи зовнішні 
ресурси та заохочуючи інші міжнародні організації щодо надання їм 
підтримки у цьому.  

Декларація «підкреслює, що трудові норми не повинні 
використовуватися для запровадження торговельних заходів 
протекціоністського характеру і ніщо у цій Декларації та у механізмі її 
реалізації не повинно слугувати підставою чи використовуватися для 
подібних цілей; крім того, ця Декларація та механізм її реалізації ні в 
якому разі не ставлять під сумнів порівняльні переваги кожної з країн». 

Міжнародна конференція праці в додатку до Декларації встановила 
механізм її реалізації. Його перший компонент – щорічна доповідь країн, 
які не ратифікували одну чи кілька Конвенцій, що стосуються основних 
прав; доповідь готується раз на рік відповідно до порядку, встановленого 
Адміністративною радою. 

Другий компонент стосується подання щорічної доповіді про 
становище у світі щодо дотримання прав з однієї з чотирьох їх категорій – 
почергово і стосовно як тих країн, які ратифікували Конвенції, що 
стосуються цих прав, так і тих, які їх не ратифікували. У першій доповіді 
про становище у світі за 2000 рік йдеться про право на свободу 
об’єднання; в наступні роки планується розглянути питання скасування 
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примусової праці, реального визнання права на колективні переговори, 
реальної заборони дитячої праці та дискримінації в галузі праці та занять. 

Механізм реалізації Декларації має роз’яснювально-агітаційний 
характер; він створить додатковий канал для отримання інформації про 
економічні та соціальні імперативи розвитку, що стосуються цих прав та 
принципів. Таким чином, він допоможе розробляти, втілювати в життя та 
оцінювати результативність цільових програм технічного співробітництва. 

Література 
1. Конвенція Міжнародної Організації Праці від 1 липня 1949 

[Електронний ресурс] – Режим доступу // 
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/993_146 

2. Конвенції та рекомендації МОП. Міжн. Бюро праці. Женева, 
1991 р. [Електронний ресурс] – Режим доступу // 
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/993_310 

3. Декларація  МОП основних принципів та прав у світі праці від 
18.06.1998[Електронний ресурс] – Режим доступу // 
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/993_260 

4. Международная организация труда / Л. А. Костин. – М.: 
Издательство "Экзамен", 2002. – 178 с. 

 
 

Владислав Валерійович Гриб – студент I курсу факультету № 6 
Харківського національного університету внутрішніх справ 

Науковий керівник: Наталія Ігорівна Дуравкіна – доцент кафедри 
юридичних дисциплін Сумської філії Харківського національного 

університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук 
 

ЩОДО ЮРИДИЧНОГО ПОНЯТТЯ «ЛІС» ЯК ОБ’ЄКТА 
ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

 
Ліс – зазначено у ст. 3 Лісового кодексу України, – це  сукупність 

землі, рослинності, в якій домінують дерева та чагарники, тварин, 
мікроорганізмів та інших природних компонентів, що у своєму розвитку 
біологічно взаємопов'язані, впливають один на одного і навколишнє 
середовище. Ліси є національним багатством України і за своїм при-
значенням та місцем розташування виконують екологічні (водоохоронні, 
захисні, санітарно-гігіенічні, оздоровчі, рекреаційні), естетичні та інші 
функції, мають обмежене експлуатаційне значення і підлягають 
державному обліку та охороні.  Ліс захищає річки, ставки й інші водойми 
від обміління, а їх береги від руйнування. Якщо з такими явищами не 
боротися, продукти водної ерозії будуть заносити посіви, сади, городи, 
виноградники. Водяні потоки руйнують шляхи, мости, житлові та 
господарські будівлі. Проте цьому можна запобігти, використовуючи 
захисні можливості лісу. 


