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Сімейне право. Трудові відносини і соціальне забезпечення. 

1. Колізійні питання сімейно – шлюбних відносин. 

2. Укладення шлюбів українськими громадянами з іноземцями. Консульські шлюби. 

3. Трудові відносини з “іноземним елементом” та джерела їх регулювання. 

4. Умови і порядок працевлаштування іноземців в Україні. 

 

 1.Колізійні питання сімейно – шлюбних відносин. 

      У сфері МПП регулювання шлюбно-сімейних відносин посідає виняткове місце у зв'язку зі 

значними розбіжностями внутрішнього матеріального права різних країн. Правові настанови 

внутрішнього сімейного права характеризуються своєю пов’язаністю із моральними і релігійними 

уявленнями, економічними, побутовими особливостями, історичним розвитком, соціальним рівнем, 

національною, етнічною і культурною специфікою, пов’язаністю з основними правовими 

принципами, які прирівнюють до основ публічного порядку і т.д. 

       У правовій літературі визнається, що у праві різних країн немає одностайного визначення 

поняття шлюбу. У доктрині шлюби умовно класифікують на три види: шлюб-договір, шлюб-статус, 

шлюб-партнерство. Перша концепція шлюбу означає, що за законодавством встановлюються певні 

вимоги щодо реєстрації шлюбу, умов його дійсності, можливості відшкодування збитків, що 

виникли внаслідок розірвання шлюбу, встановлення договірного режиму майна. Друга концепція 

шлюбу основана на тому, що основна мета шлюбу – створення сім’ї, народження і виховання дітей, 

тому шлюб – це особливий статус, який набувається суб’єктом на основі закону і включає в себе 

певні права і обов'язки, які сторони за власною волею не можуть змінити. Остання концепція – 

шлюб-партнерство характеризується рівністю сторін у шлюбі з відсутністю суворої фіксації прав і 

обов’язків сторін. 

      Усі правові системи встановлюють певні вимоги до шлюбу, з відсутністю яких пов’язують 

недійсність або заперечність шлюбу. Такі умови частіше за все в законодавстві і доктрині 

розподіляються на дві групи: матеріальні і формальні. Перші отримали також назву “умов вступу до 

шлюбу”, “суттєвих умов”, якими позначають такі позитивні і негативні умови, з наявністю або 

відсутністю яких закон пов’язує питання про дійсність шлюбу. Ними можуть бути: шлюбний вік, 

відсутність попереднього нерозірваного шлюбу, згода обох сторін на вступ до шлюбу, 

різностатевість, відповідний стан здоров’я, відсутність між сторонами родинних зв’язків до певного 

ступеня, відносин свояцтва, усиновлення, закінчення так званого “жалобного строку”, згода батьків 

або інших осіб на шлюб неповнолітніх, відсутність заборони на вступ до шлюбу і т.д. 

      Неоднаковими є умови вступу до шлюбу у різних країнах. У більшості країн шлюбний вік 

визначається у 18 років, хоча у деяких країнах встановлено і нижчі межі (для жінок зазвичай нижче 

від чоловіків). Наприклад, у Франції для чоловіків – 18, для жінок – 15 років; в Англії – 16 років за 

згодою батьків і 18 без неї; у ФРН – 18 років; в Японії відповідно 18 і 16 років; в Італії - 16 років для 

чоловіків і 14 для жінок (у виняткових випадках шлюбний вік може бути додатково знижений на два 

роки відповідно до постанови державного прокурора при суді); в Іспанії – 14 років для чоловіків і 12 

– для жінок; у США в різних штатах шлюбний вік може бути від 15 до 21 року для чоловіків і від 14 

до 18 років для жінок; в країнах Латинської Америки – 16-18 років для чоловіків і 14-15 років для 

жінок; для Колумбії і Еквадору – шлюбний вік відповідно чоловіків і жінок – 14 і 12 років; за 

законодавством ЙАР здатність вступу до шлюбу визначається у кожному конкретному випадку 

окремо, причому якщо юнак досяг 10 років, а дівчина – 9, і заявили про те, що досягли статевої 

зрілості – вони мають право вступити до шлюбу. Частіше за все для шлюбів неповнолітніх необхідно 

отримати згоду осіб, які здійснюють батьківську владу, опіку тощо. 

Інша умова – моногамія визнається як умова шлюбу в країнах Європи, США, Латинської Америки, 

Японії і багатьох інших країнах. Мусульманські шлюби залишаються полігамними (частіше за все 

від двох до чотирьох жінок); в країнах тропічної Африки полігамія не обмежується. 

        Згода обох сторін на вступ до шлюбу фіксується у нормативних актах шлюбно-сімейного права 

США, Франції, Англії і інших європейських країн. В країнах Азії і Арабського Сходу, Африки 

вільний союз частіше за все поступається вибору сім’ї нареченого або договору між сім’ями 

нареченого і нареченої. Так, в Йемені згода нареченого або нареченої не тільки не обов’язкові, але не 
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вимагаються взагалі. Питання згоди на вступ до шлюбу знайшло відображення у Гаазькій конвенції 

від 10 жовтня 1962 “Про згоду на вступ до шлюбу, шлюбний вік і реєстрацію шлюбів”, згідно зі ст. 1 

якої без повної і вільної згоди двох сторін реєстрація шлюбів не допускається (у конвенції 

приймають участь 49 держав). 

      Різностатевість сторін до недавнього часу була традиційною умовою вступу до шлюбу. 

Винятками були лише випадки фізичних аномалій, при наявності яких суд (в Англії) або прокуратура 

(в Італії) вирішували питання про вступ до шлюбу на основі даних медичного обстеження. 

Відповідно до сучасних законодавств, в таких країнах як Швеція, Голландія, Франція та ін. 

одностатеві шлюби є дозволеними. 

      В деяких країнах за законом є неможливими шлюби з особами, що страждають на венеричне 

захворювання або ВІЛ, імпотентами, душевнохворими, особами, які мають заразні або успадковані 

захворювання, фізичні недоліки, глухонімими, сліпоглухими, сліпонімими; іноді для вступу до 

шлюбу сторони повинні пройти медичне обстеження. Так, відповідно до ст. 56 ЦК Іспанії, якщо 

особа має психічні відхилення, для її вступу до шлюбу необхідно, щоб у медичній довідці було 

сказано про те, що дана особа є здатною дати згоду на вступ до шлюбу. 

       Відсутність між сторонами певної ступені родинних зв’язків є обов’язковою умовою за 

законодавствами Швеції, Англії, США, ФРН, Франції, Болгарії. Частіше за все забороняються 

шлюби між родичами по прямій висхідній і низхідній лініями, між братами і сестрами, племінниками 

і тітками, племінницями і дядьками, двоюрідними братами і сестрами; свояцтво є перешкодою до 

вступу до шлюбу у Франції, Англії, деяких штатах США, країнах індуського права, країнах 

Латинської Америки. Забороняються шлюби між усиновителями і усиновленими, їх родичами і 

свояками, між опікунами і підопічними (Перу, Бразилія). Хоча в Швейцарії, Франції, ФРН шлюб 

припиняє відносини з усиновлення, а в деяких країнах є можливим отримання дозволу на шлюб між 

усиновленим і усиновителем. 

     “Жалобний строк” встановлюється для запобігання проблем, пов’язаних із встановленням 

батьківства, коли жінка не може впродовж законодавчо-встановленого строку вийти другий раз 

заміж після смерті чоловіка (Японія). Аналогічно встановлюється строк після розлучення, який 

дорівнює 300 дням у Франції і Швейцарії, 302 дням у ФРН. 

    У Франції, Англії і Італії шлюби неповнолітніх (до 21 року) можливі лише за згодою батьків або 

інших установлених у законодавстві осіб. 

     Заборона на вступ до шлюбу може бути пов’язана з релігійними нормами, які не допускають 

шлюбів священників, монахів, а також етично-правовими нормами, які не дозволяють укладання 

шлюбів між особами, винними у перелюбстві (Німеччина), чи між дружиною (чоловіком) жертви і 

особою, яка вчинила вбивство або замах на вбивство (Бразилія, Аргентина). Мусульманські країни 

не дозволяють шлюбів з “невірними”, а Іспанія не дозволяє громадянам своєї країни вступати до 

шлюбу з розведеними іноземцями, причому навіть у тому випадку, якщо за своїм національним 

правом такий іноземець має право- шлюбну здатність. 

    Друга група умов, яка отримала назву формальних, чи “умов форми”, означає вимоги, які 

пред’являються до форми шлюбу. У правовій літературі всі країни за ознакою форми шлюбу 

розподіляються на такі, які дозволяють тільки цивільну форму реєстрації шлюбу (Франція, ФРН, 

Японія, більшість штатів США); країни, які дозволяють лише церковну форму укладання шлюбу 

(Ізраїль, Ірак, Іран, Греція, Португалія); країни, у яких визнаються і породжують юридичні наслідки 

як церковна, так і цивільна форми шлюбу за вибором осіб, що вступають до шлюбу (Англія, 

Бразилія, Швеція, Норвегія, Данія); країни, у яких визнаються юридично не оформлені шлюби чи 

“шлюби за загальним правом”, “за звичаєм і загальною думкою” чи інші неформальні шлюби (деякі 

штати США). 

        Однак і серед указаних форм шлюбу є значні розбіжності у процедурі їх укладання. Так, у ФРН, 

Швеції обов’язковою є присутність повнолітніх свідків (від двох до шести); у Франції, Італії, ФРН 

обов’язковим є публічне повідомленні про майбутній шлюб (за кілька днів у церкві або на видному 

місці будинку муніципалітету, у місцевих друкованих засобах масової інформації) з метою заявлення 

про можливі перешкоди вступу до шлюбу третіми особами, які у разі незгоди наречених 

розглядаються у суді. В Англії і США шлюби можливі тільки після отримання спеціального дозволу 
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або ліцензії, які мають строковий характер, і стають недійсними після спливу строку, на які були 

видані (від 1 місяця до 1 року). У більшості країн присутність осіб, що вступають до шлюбу є 

обов’язковою, однак в деяких країнах є можливим шлюб за дорученням через представника (Іспанія, 

Бразилія, Еквадор, Аргентина, Мексика), або за письмовим волевиявленням і без них (така форма 

шлюбу з’явилась у воєнні часи в деяких штатах США в основному стосовно військовослужбовців). 

      Для визнання шлюбами юридично-неоформлених стосунків за правом деяких країн необхідно, 

наприклад, наявність спільного проживання протягом певного строку, сприйняття даних осіб 

сусідами і друзями як подружжя, здійснення певних обрядів тощо. 

      Наведені, і багато інших прикладів розбіжностей матеріального права різних країн, а також 

реєстрація так званих “іноземних” шлюбів, які характеризуються іноземним походженням однієї чи 

обох сторін, що вступають до шлюбу, і реєстрація шлюбів за кордоном викликають необхідність 

узгодження законодавчих позицій у їх регулюванні. 

      Специфіка внутрішнього шлюбно-сімейого права позначається на практичній неможливості 

здійснення його уніфікації на матеріальному рівні у сфері шлюбно-сімейних відносин на сучасному 

етапі. Тому особливого значення набуває колізійне регулювання шлюбів у сфері міжнародного 

приватного права. 

     Законодавства з МПП більшості країн при регулюванні колізійних питань шлюбів виходять із 

наведеного роздвоєння умов вступу до шлюбу, призначаючи для регулювання матеріальних умов 

вступу до шлюбу одні колізійні критерії, а для формальних умов – інші. Єдиною перешкодою у цій 

класифікації є те, що за законодавствами одних держав певні умови відносяться до форми, а за 

законодавствами інших держав ці ж самі умови відносяться до матеріальних умов вступу до шлюбу.  

      Загалом колізійні прив’язки шлюбно-сімейного права не можна назвати різноманітними. 

Відсутність значної кількості колізійних прив’язок у даній сфері пов’язують із витоками правового 

регулювання шлюбно-сімейних відносин з канонічного права, римської патерналістської концепції 

верховенства глави сім’ї, превалюючого значення принципу територіальності у класичному 

міжнародному приватному праві тощо. 

      Частіше за все здатність осіб до вступу у шлюб і матеріальні умови шлюбу регулюються за 

допомогою широкого формулювання особистого закону або його різновидів: місця проживання або 

перебування, громадянства. За визначенням деяких колізіоністів, через те, що шлюб пов’язаний із 

особистими питаннями самовизначення, у якості колізійного критерію єдино можливою прив’язкою 

може бути прив’язка до особистого закону. 

     Так, виключно на основі колізійної прив’язки особистого закону (що може означати 

громадянство, доміцілій, місце проживання, національність тощо) регулюються здатність укладати 

шлюб, матеріально-правові або суттєві питання шлюбу за законодавствами Угорщини, Канади, ОАЕ, 

Португалії, Румунії і за кодексом Бустаманте. Так, наприклад, ст. 3088 Цивільного кодексу 1991 р. 

Квебеку передбачає, що в частині його матеріальної дійсності шлюб регулюється правом, що 

застосовуються до статусу кожного із майбутнього подружжя. 

     Відповідно до прив’язки громадянства регулюються вказані питання за законодавствами Буркіна-

Фасо, Греції, Єгипту, Таїланду, Тунісу, Туреччини, Чехії, Південної Кореї, Японії. Формулювання 

колізійних норм тут приблизно такі: Умови укладання шлюбу регулюються законом громадянства 

кожної із сторін (ст. 19 Закону про конфлікт законів 1938 р. Таїланду). 

      За законодавством місця проживання матеріальні умови вступу до шлюбу регулюються у 

законодавствах Венесуели і Перу, а законодавство Естонії надає перевагу у цьому аспекті 

законодавству місця перебування. 

       Прив’язку до національного закону застосовують Бразилія, Італія, Латвія, Польща. У ст. 27 

Закону 1995 р. № 218 “Реформа Італійської системи міжнародного приватного права” указано, що 

наявність дієздатності для вступу до шлюбу, а також інші умови, дотримання яких необхідно для 

укладання шлюбу, визначаються згідно з національним законом кожної особи, що вступає до шлюбу 

на момент його укладання. 

Прив’язку до закону суду використовує Йемен. 

      Прив’язку до закону місця укладання шлюбу для його матеріальних умов застосовують Китай, 

Уругвай і Україна (ст. 276 Сімейного кодексу України). Така позиція законодавців, хоча і надає 
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певної визначеності і простоти для правозастосування, однак впливає на ймовірність невизнання 

укладених таким чином шлюбів за кордоном (“шкутильгаючі шлюби”, “хромающие браки” “limping 

marriages”, “mariages boiteux”, “matrimonium claudicans”) через те, що не будуть взяті до уваги 

матеріальні вимоги вступу до шлюбу за іноземними особистими законами осіб, які вступають до 

шлюбу. Начало суворої територіальності, відповідно з яким застосуванню підлягає виключно lex fori, 

відображає політику законодавця щодо недопустимості іноземного права у власну юрисдикцію, що 

характерно перш за все для відособлених правових систем. Жорстке застосування lex fori по 

відношенню до регулювання укладання шлюбу здатне зашкодити інтересам учасників цих відносин 

в аспекті невизнання та не реалізації їх прав. Крім того, місце реєстрації шлюбу у ряді випадків 

обирається випадково, і прив’язувати відносини до права відповідної держави – значить 

породжувати фіктивний зв’язок відносин і правопорядку. 

        У деяких законодавствах спостерігається кумуляція колізійних прив’язок. Так, законодавства 

Грузії і В’єтнаму надають пріоритет особистому закону або своєму власному закону. Аналогічний 

підхід використовується у Конвенції СНД про правову допомогу та правові відносини у цивільних, 

сімейних та кримінальних справах (ст. 26) і двосторонніх договорах про правову допомогу між 

Україною і іншими державами. Так, наприклад, ст. 21 договору з Кубою, ст. 25 договору з Грузією, 

Литвою, ст. 24 договору з Латвією, В’єтнамом, ст. 26 договору з Узбекистаном, визначають, що 

“Умови укладання шлюбу визначаються для кожної з осіб, які вступають у шлюб, законодавством 

Договірної Сторони, громадянином якої вона є. Крім того, відносно перешкод до укладання шлюбу 

повинні бути дотримані вимоги законодавства Договірної Сторони, на території якої укладається 

шлюб”. 

      Такі країни як Німеччина, Швейцарія, передбачають кумулятивну дію прив’язок до закону 

громадянства або свого власного закону. Прив’язки до місця проживання і місця укладання шлюбу із 

зверненням до публічного порядку штату, чиє право застосовується, передбачені за законодавством 

Луїзіани. 

      Формальні умови вступу до шлюбу частіше за все регулює прив’язка lex loci celebrationis. Це 

пов’язане із тим, що шлюб реєструється за участі державних органів, і в цьому сенсі відносини, які 

пов’язані із процедурою його реєстрації і форми – адміністративні, а тому виходячи із суб’єктного 

складу це відношення може регулюватись тільки правом країни місця реєстрації шлюбу. Прив’язка 

lex loci celebrationis передбачена законодавствами Буркіна-Фасо, Угорщини, Китаю, Куби, 

Нідерландів, Перу, Португалії, Румунії, Таїланду, Туреччини, Уругваю, Чехії, Естонії, Південної 

Кореї. Так, за законодавством останньої, форма шлюбу регулюється законом місця, де шлюб 

укладено (ст. 15 Закону 1962 р. Про колізію законів). Форма укладання шлюбу визначається 

законодавством Договірної Сторони, на території якої укладається шлюб, у зазначених статтях 

договорів про правову допомогу і у Конвенції СНД про правову допомогу та правові відносини у 

цивільних, сімейних та кримінальних справах 1993 р. 

     Однак у багатьох законодавствах прив’язка lex loci celebrationis поєднується із особистим законом 

(Австрія, Німеччина, Італія, Латвія, Ліхтенштейн, ОАЕ, Польща). Наприклад, § 16 Федерального 

закону 1978 р. Про міжнародне приватне право Австрії передбачає, що форма укладання шлюбу 

всередині країни [Австрії] визначається відповідно місцевим настановам про форму. Форма 

укладання шлюбу за кордоном визначається відповідно особистого закону кожного, хто вступає до 

шлюбу; достатньо, однак, виконання настанов про форму місця укладання шлюбу. Прив’язка lex loci 

celebrationis діє кумулятивно із законом громадянства у Греції, Тунісі, Японії. Із місцевим правом lex 

loci celebrationis поєднується у Швейцарії, та за кодексом Бустаманте. Відповідно до законодавства 

Франції, необхідно дотримуватись форми у місці укладання шлюбу, а також вимог французького 

права щодо публікації про шлюб, і деяких інших настанов (ст. 170 Цивільного кодексу 1804 р.). 

Прив’язка lex loci celebrationis поєднується у колізійній нормі Канади із доміцілієм і громадянством, 

а в Італії – із національним законом, чи місцем перебування подружжя на момент реєстрації шлюбу. 

     У деяких країнах є можливими так звані консульські або дипломатичні шлюби (Бразилія, 

Угорщина, Португалія, Румунія, Туреччина, Франція, Естонія, Буркіна-Фасо, кодекс Бустаманте). 

Реєстрацію і визнання консульських шлюбів у правовій літературі інколи називають звичаєм 

міжнародного приватного права. Україна також традиційно дотримується визнання консульських 
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шлюбів між громадянами України, що проживають за межами України (ст. 277 Сімейного кодексу 

України). Ця позиція послідовно прослідковується у нормах консульського статуту України (ст. 29 

“Консул провадить укладання шлюбу… відповідно до законодавства України”), консульських 

конвенціях, укладених між урядом колишнього СРСР, а також Україною з іншими державами. 

Відповідно до цих конвенцій до консульських функцій, зокрема, належать функція по реєструванні 

шлюбів, якщо обидві особи, котрі одружуються є громадянами репрезентованої держави 

(Консульські конвенції з США, Японією, Францією, Швецією, Польщею, Сомалі, Норвегією, 

Румунією, Монголією, Йеменом, Румунією, КНР, Російською Федерацією, В’єтнамом). Інші 

Консульські конвенції ставлять реєстрацію консульських шлюбів у залежність від законодавства 

акредитуючої держави (Консульські конвенції з Фінляндією, Кубою, Угорщиною, КНДР, Литвою, 

Молдовою, Болгарією, Грузією, Азербайджаном, Туркменістаном, Узбекистаном, Туреччиною). 

      Питанням реєстрації і визнання шлюбів присвячена Гаазька конвенція від 14 березня 1978 р., 

“Про укладання і визнання дійсності шлюбів” відповідно до ст. 2 якої формальні вимоги щодо 

шлюбу повинні відповідати законодавству місця укладання шлюбу. Відповідно до суттєвих умов діє 

принцип lex loci celebrationis кумулятивно із законом громадянства чи місцем проживання однієї із 

сторін. Ст. 9 Конвенції фіксує обов’язковість визнання законно укладених шлюбів (а також 

дипломатичних і консульських) у інших державах. 

2.   Укладення шлюбів українськими громадянами з іноземцями. Консульські шлюби. 

      Ще давньогрецький мислитель Платон зазначав, що у добре влаштованій державі першими 

законами повинні бути ті, які регулюють шлюб. І це цілком закономірно, адже ні людина, ні сім’я не 

можуть існувати в суспільстві самі по собі. А найважливішою передумовою виникнення сім’ї, її 

основою є шлюб.  

Конституцією України визначено, що шлюб ґрунтується на вільній згоді жінки і чоловіка. Кожен із 

подружжя має рівні права і обов’язки у шлюбі та сім’ї.  

Статтею 21 Сімейного кодексу України передбачено, що шлюбом є сімейний союз жінки та чоловіка, 

зареєстрований у державному органі реєстрації актів цивільного стану.  

        Державна реєстрація шлюбу встановлена для забезпечення стабільності відносин між жінкою та 

чоловіком, охорони прав та інтересів подружжя, їхніх дітей, а також в інтересах держави та 

суспільства. Державна реєстрація шлюбу засвідчується свідоцтвом про шлюб, зразок якого 

затверджує Кабінет Міністрів України.  

Форма та порядок укладення шлюбу в Україні між громадянином України та іноземцем або особою 

без громадянства, а також між іноземцями або особами без громадянства визначається правом 

України.  

       Шлюбний вік в Україні для жінки встановлюється у сімнадцять, а для чоловіка - у вісімнадцять 

років. Особи, які бажають зареєструвати шлюб, мають досягти шлюбного віку на день реєстрації 

шлюбу.  

      Жінка та чоловік можуть одночасно перебувати лише в одному шлюбі. Вони мають право на 

повторний шлюб лише після припинення попереднього шлюбу.  

      Нормативне регулювання процедури подачі заяви на реєстрацію шлюбу та порядок реєстрації 

визначені Законом України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану», Сімейним кодексом 

України та Правилами реєстрації актів цивільного стану в Україні, затвердженими наказом 

Міністерства юстиції України від 18 жовтня 2000 року (в редакції наказу Міністерства юстиції 

України від 22 листопада 2007 року за № 1154/5), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 18 

жовтня 2000 року за № 719/4940.  

      Законодавством передбачено, що жінка та чоловік, які бажають зареєструвати шлюб, подають 

особисто письмову заяву за встановленою формою до будь-якого органу державної реєстрації актів 

цивільного стану на їх вибір. Особи, які раніше перебували в шлюбі, можуть зареєструвати 

повторний шлюб тільки при пред’явленні документів, що підтверджують припинення попереднього 

шлюбу.  

      Для іноземців та осіб без громадянства таким документом може бути рішення суду про 

розірвання шлюбу, якщо законодавством іноземної держави воно є остаточним, свідоцтво про 

розірвання шлюбу або смерть другого з подружжя чи інші документи про підтвердження 
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припинення попереднього шлюбу, які передбачені законодавством іноземної держави, видані 

компетентним органом та відповідним чином легалізовані.  

Заява про реєстрацію шлюбу подається жінкою та чоловіком особисто. Орган державної реєстрації 

актів цивільного стану, який прийняв заяву про реєстрацію шлюбу, зобов’язаний ознайомити 

наречених з їх обов’язком повідомити один одному про стан свого здоров’я, з умовами і порядком 

реєстрації шлюбу, а також роз’яснити їм права та обов’язки як майбутнього подружжя і батьків та 

попередити про відповідальність за приховання перешкод до реєстрації шлюбу.  

      Якщо жінка і (або) чоловік не можуть через поважні причини особисто подати заяву про 

реєстрацію шлюбу до державного органу реєстрації актів цивільного стану, таку заяву, нотаріально 

посвідчену, можуть подати їх представники. Повноваження представника мають ґрунтуватися на 

нотаріально посвідченій довіреності.  

При подані заяви про реєстрацію шлюбу жінка та чоловік пред’являють на посвідчення своєї особи 

паспорт або паспортний документ.  

      Іноземці та особи без громадянства для реєстрації шлюбу в Україні повинні пред’явити 

національний паспорт або паспортний документ з відміткою про реєстрацію уповноваженого органу 

щодо законності їх перебування в Україні, якщо інше не передбачене чинним законодавством 

України.  

       При реєстрації шлюбу в державних органах реєстрації актів цивільного стану України, якщо в 

паспортах або паспортних документах іноземців та осіб без громадянства відсутні відомості про 

сімейний стан їх власників, то вони повинні одночасно подати документ про те, що не перебувають у 

шлюбі, виданий компетентним органом країни свого громадянства або країни постійного 

проживання, та легалізований належним чином.  

      Зазначені документи можуть бути також видані або легалізовані консульською установою або 

дипломатичним представництвом цієї країни в Україні та надалі легалізовані Міністерством 

закордонних справ України.  

Якщо в паспортах або паспортних документах є відмітка про припинення шлюбу вищезазначених 

осіб, документ про те, що особа не перебуває в шлюбі, повинен бути пред’явлений за період після 

розірвання шлюбу.  

      До документів іноземців, осіб без громадянства, які є підставою для реєстрації шлюбу, складених 

іноземною мовою, обов’язково додається переклад тексту на українську мову, достовірність якого 

засвідчується дипломатичним представництвом або консульською установою України за кордоном, 

посольством (консульством) держави, громадянином якої є іноземець (країни постійного поживання 

особи без громадянства), Міністерством закордонних справ, іншим відповідним органом цієї 

держави або нотаріусом.  

      Державний орган реєстрації актів цивільного стану під час приймання заяви про реєстрацію 

шлюбу інформує наречених про можливість здійснення медичного обстеження та за їх бажанням 

видає направлення за зразком, затвердженим Міністерством охорони здоров’я.  

     Приховування відомостей про стан здоров’я одним з наречених, наслідком чого може стати (стало 

) порушення фізичного або психічного здоров’я іншого нареченого чи їхніх нащадків, може бути 

підставою для визнання шлюбу недійсним.  

Стосовно часу реєстрації шлюбу, то він реєструється після спливу одного місяця від дня подання 

особами заяви про реєстрацію шлюбу. За наявності поважних причин керівник державного органу 

реєстрації актів цивільного стану дозволяє реєстрацію шлюбу до спливу цього строку. У разі 

вагітності нареченої, народження нею дитини, а також якщо є безпосередня загроза для життя 

нареченої або нареченого, шлюб реєструється у день подання відповідної заяви або у будь який 

інший день за бажанням наречених протягом одного місяця. Але якщо є відомості про наявність 

перешкод до реєстрації шлюбу, керівник державного органу реєстрації актів цивільного стану може 

відкласти реєстрацію шлюбу, але не більш як на три місяці для подання заявником відповідних 

доказів. Про відстрочку реєстрації шлюбу повідомляються наречені. Рішення про таке відкладення 

може бути оскаржене до суду.  

      Якщо наречені не можуть з’явитися з поважної причини до органу реєстрації актів цивільного 

стану в установлений їм день, то строк реєстрації шлюбу за їх письмовою заявою переноситься 
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згідно з їхнім бажанням на інший день. У цих випадках строк перенесення реєстрації шлюбу не може 

перевищувати одного року з дня подання заяви.  

       Якщо наречені не з’явилися до органу реєстрації актів цивільного стану протягом тримісячного 

строку від дня подання заяви про реєстрацію шлюбу і не повідомили про причину неявки, то заява 

втрачає чинність.  

     Державна реєстрація шлюбу через представника не допускається. Присутність нареченої та 

нареченого в момент реєстрації їхнього шлюбу є обов’язковою.  

Державна реєстрація шлюбу проводиться у приміщенні органу державної реєстрації актів цивільного 

стану. За заявою наречених реєстрація шлюбу проводиться в урочистій обстановці. Про таке 

бажання наречені зазначають у заяві про реєстрацію шлюбу.  

      Про державну реєстрацію шлюбу в паспортах або паспортних документах осіб, які зареєстрували 

шлюб, робиться відмітка із зазначенням прізвища, імені, по батькові і року народження другого з 

подружжя та місця і дати такої реєстрації.  

      При реєстрації шлюбу наречені мають право обрати прізвище одного з них, як спільне прізвище 

подружжя або надалі іменуватися дошлюбними прізвищами. Наречена, наречений мають право 

приєднати до свого прізвища прізвище нареченого, нареченої.  

      Якщо вони обоє бажають мати подвійне прізвище, за їхньою згодою визначається з якого 

прізвища воно буде починатися. Складення більше двох прізвищ не допускається, якщо інше не 

випливає із звичаю національної меншини, до якої належить наречена і (або) наречений. Якщо на 

момент реєстрації шлюбу прізвище нареченої, нареченого вже є подвійним, вона, він має право 

замінити одну із частин свого прізвища на прізвище другого, про що вказується у заяві про 

реєстрацію шлюбу.  

Державна реєстрація шлюбу має відповідні правові наслідки, а саме: шлюб є підставою для 

виникнення прав та обов’язків подружжя.  

      Шлюб не може бути підставою для надання особі пільг чи переваг, а також для обмеження її прав 

та свобод, які встановлені Конституцією і законами України.  

Особливості укладення та розірвання шлюбу громадянина України з іноземним громадянином 
      Шлюби з іноземними громадянами відомі ще з давніх часів. Наприклад, Анна – дочка київського 

князя Ярослава Мудрого – вийшла заміж за французького короля. Чинники, які спонукали укладання 

шлюбів, були різноманітними: кохання, меркантильні та політичні міркування тощо. Шлюби з 

іноземцями були і є як реальними, так і фіктивними. Ось приклад фіктивного шлюбу: 24-річна 

мешканка Лондона за півроку виходила заміж 20 разів, завдяки фіктивним шлюбам нелегальні 

іммігранти ставали повноправними британцями. 

   Як відомо, в 1947 році шлюби з іноземцями в СРСР були взагалі заборонені. Якщо хтось і 

йшов на це, то такий крок прирівнювався до зради Батьківщини. І лише в 1953 році така 

заборона була знята. І все ж міжнародні шлюби в СРСР були одиничними. А звичними 

міжнародні шлюби стали вже в останні десятиліття. Як бачимо, питання про одруження з іноземцем 

завжди було і є актуальним. 

    Чому в нашій країні реєструється так багато шлюбів з іноземцями? Мабуть, відповідь полягає у 

тому, що українські дівчата з їх красою та чарівністю, приваблюють іноземних чоловіків, як світло 

метеликів, а заморські наречені із особливим задоволенням одружуються на слов`янських дівчатах. 

Невже ними керує справжнє, чисте кохання, чи існують приховані причини, які спонукають брати 

міжрасовий шлюб? Кожний тридцятий шлюб в Україні укладається з іноземцями. Сподіваюсь, що 

більшість зареєстрованих шлюбів громадян України з іноземними громадянами і справді базуються 

на коханні, але... 

     Нині, наша країна знаходиться в стадії політичного і соціального розвитку, проблеми, які існують 

на даному етапі змушують українців шукати більш кращої долі, сподіваючись вирішити всі нагальні 

проблеми свого життя, вступивши у шлюб з «чужоземцем».  

     Намагаючись знайти своє щастя за кордоном, багато хто потрапляє у рабство та полон на все 

життя. Пам`ятайте, всюди добре там де нас немає, визначайтесь у своєму виборі керуючись не тільки 

серцем але і розумом.  Якщо ж Ви все-таки зважили всі «за» та «проти» шлюбу з іноземцем і 
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вирішили одружитись, то раджу Вам дотримуватись наступного плану дій, який допоможе укласти 

та розірвати шлюб без зайвих проблем та втрати часу. 

УКЛАДЕННЯ ШЛЮБУ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ З ІНОЗЕМНИМИ ГРОМАДЯНАМИ НА 

ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ 

КРОК 1.  Які документи Вам та вашій(ому) дружині (чоловіку) потрібні для реєстрації шлюбу. 

     Для того, щоб Ваш шлюб зареєстрували, необхідно подати до державного органу РАЦС заяву про 

бажання вступити до шлюбу, а також для іноземного громадянина наступні документи: 

- посвідчення особи (паспорт); 

- довідка з місця проживання; 

- довідка про відсутність перешкод для укладення шлюбу; 

- рішення суду про розлучення (виписка з нього); 

- довідка про сімейний стан; 

Стосовно Вас, як громадянина України, то Вам достатньо лише пред`явити паспорт, у якому буде 

відсутній штамп про одруження.  

КРОК 2. В які державні органи Вам потрібно звернутись перед укладенням шлюбу. 

     Всі вище наведенні документи повинні бути легалізовані або апостильовані. Апостиль ставиться 

тільки у тих країнах, які підписали Гаазьку Конвенцію. Документи слід легалізувати (поставити 

апостиль) в Міністерстві закордонних справ України, у відділі легалізації (МЗС знаходиться за 

адресою: м. Київ, Михайлівська площа 1, консульський збір - 51 гривня).   Країни які не підписали 

Конвенцію (Канада, Німеччина) вимагають консульську легалізацію, тобто документи повинні бути 

спочатку засвідчені в МЗС цієї держави, а потім легалізовані у консульстві України в цій державі, 

або ж документи спочатку засвідчуються в консульстві іноземної держави на території України, а 

потім легалізуються в Департаменті консульської служби МЗС України. Документи, які складені 

іноземною мовою, обов’язково повинні мати переклад тексту на державну мову (українську), 

достовірність яких засвідчується консульською установою чи дипломатичним представництвом 

України за кордоном або посольством (консульством) держави, громадянином якої є іноземець. 

Обов`язковим є переклад паспорту нареченого(ної) на українську мову з нотаріальним засвідченням. 

КРОК 3. Які проблеми Вас підстерігають на шляху до та після реєстрації Вашого шлюбу. 

     Потрібно завжди пам`ятати, що в різних країнах – різні форми реєстрації шлюбів (цивільна, 

релігійна, змішана). Якщо Ваш обранець, наприклад, іспанець або іранець, то потрібно знати, яка 

форма шлюбу існує в Іспанії чи Ірані, щоб не трапилось так, що шлюб зареєстрований в Україні, не 

буде визнано дійсним. Якщо Ви впевнені, що після одруження проживатимете за кордоном, то 

бажано там і реєструвати шлюб, так у подальшому буде виникати менше зайвих проблем. 

    Якщо Ваш обранець мусульманин, то треба обов`язково враховувати релігію, національні 

інтереси, звичаї та сімейні традиції. Наприклад, Ваш наречений пакистанець. Він привозить вас на 

свою землю, де разом з вами виявляється будуть проживати ще кілька дружин. І повірте мені, дороги 

назад може вже не бути. Діти, народжені у шлюбі з мусульманином, завжди залишаються з батьком, 

а при розлученні у Вас можуть залишитись лише спогади про гаряче та палке кохання, з яким 

зазвичай і повертаються засмучені та розбиті  «Роксолани» додому. 

     Взагалі, в кожній країні Європи чи в Америці - можуть виникати проблеми з дітьми. Права батьків 

відносно дитини, закон за кордоном захищає в більшій мірі. Чому, запитаєте Ви? Відповідь полягає у 

тому, що чоловік заробляє більше, ніж жінка, тому і забезпечити безхмарне майбутнє дитини у нього 

існує більше можливостей. 

КРОК 4. Реєстрація шлюбу. 

  Іноземець, який не досяг за чинним законодавством шлюбного віку (для жінки - 17, а для чоловіка - 

18 років), не має права вимагати реєстрації шлюбу, хоча за законом своєї країни він уже вправі 

вступити в шлюб.  Шлюб між громадянином України та іноземцем, а також шлюб між іноземцями 

реєструються в Україні відповідно до Сімейного кодексу України. Шлюб між іноземцями, 

зареєстрований в Україні у посольстві або консульстві іноземної держави в Україні, є дійсним в 

Україні на умовах взаємності, якщо жінка і (або) чоловік у момент реєстрації шлюбу були 

громадянами держави, яка призначила посла або консула. 
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       Після державної реєстрації шлюбу в урочистій обстановці подружжю вручають свідоцтво про 

укладення шлюбу. При врученні роз’яснюють порядок легалізації цього свідоцтва в компетентних 

органах України. Додатково одному з подружжя, який є громадянином України, надають 

консультацію щодо документів, які будуть необхідні в подальшому для виїзду за кордон. 

     Вартість шлюбної церемонії з іноземцями коштує так само, як і з громадянами України — від 55 

до 130 грн., залежно від вибраного обряду. 

КРОК 5. Розірвання шлюбу. 
 Розірвання шлюбу між громадянином України та іноземцем, а також шлюбу іноземців між собою в 

Україні здійснюється за законодавством України (ст. 279 Сімейного Кодексу України). Шлюб 

розривається за такою ж процедурою, за тими ж мотивами і з тими ж правовими наслідками, які 

встановлені в Сімейному кодексі України. Щодо розірвання шлюбів іноземців наше законодавство 

не передбачає ніяких обмежень і винятків. При розлученні іноземці не мають право посилатись на 

свої національні закони, наприклад на ті, які забороняють розірвання шлюбу або обмежують його 

визначеними умовами, або навпаки – примушують розірвати шлюб, виходячи з расових, релігійних 

та інших міркувань.   

      Необхідність розірвання шлюбу може виникнути у подружжя й тоді, коли один із них чи вони 

обоє перебувають за межами нашої держави. Тому ст. 280 СК України встановлює правило, 

відповідно до якого громадянин України, який проживає за межами нашої держави, має право 

звернутися з позовом про розірвання шлюбу до суду України, якщо другий з подружжя, незалежно 

від його громадянства, проживає за межами України. 

Консульські шлюби. 

       Консул здійснює реєстрацію шлюбу виключно між громадянами України, які на законних 

підставах проживають за межами України.  

Жінка та чоловік, які бажають зареєструвати шлюб, подають особисто письмову заяву за 

встановленою формою до дипломатичного представництва чи консульської установи України в 

країні перебування.  

     Якщо жінка і (або) чоловік не можуть через поважні причини особисто подати заяву про 

реєстрацію шлюбу до дипломатичного представництва або консульської установи, то таку заяву, 

справжність підписів на якій має бути нотаріально засвідченою, можуть подати їх представники 

згідно з довіреністю, посвідченою у встановленому порядку.  

      Особи, які раніше перебували в шлюбі, можуть зареєструвати новий шлюб тільки при 

пред'явленні документів, що підтверджують припинення попереднього шлюбу (свідоцтво про 

розірвання шлюбу, свідоцтво про смерть одного з подружжя, рішення суду України або висновок 

відділу реєстрації актів цивільного стану про визнання шлюбу недійсним).  

     Для громадян України, шлюб яких припинено за кордоном, таким документом може бути рішення 

суду про розірвання шлюбу, якщо за законодавством цієї іноземної держави воно є остаточним, 

свідоцтво про розірвання шлюбу або смерть одного з подружжя чи інші документи, що 

підтверджують припинення попереднього шлюбу, які передбачені законодавством іноземної 

держави, видані компетентним органом.  

У заяві про шлюб, а також у графі "Для відміток" актового запису зазначається документ, що 

підтверджує припинення попереднього шлюбу.  

      Особи, які бажають зареєструвати шлюб, зобов'язані пред'явити для посвідчення їх особи 

паспортні документи. У тих випадках, коли обидві особи, які бажають укласти шлюб, або один з них 

не досягли 16 років і відповідно до статті 23 Сімейного кодексу України їм надано право на шлюб, то 

реєстрація може бути проведена на підставі паспортного документа або свідоцтва про народження, у 

якому робиться запис про проведену реєстрацію.  

      Для реєстрації шлюбу необхідна взаємна згода осіб, що укладають шлюб, та досягнення ними 

шлюбного віку. Шлюбний вік установлений у 18 років для чоловіків і в 17 років для жінок.  

        Реєстрація шлюбу осіб, яким знижено шлюбний вік, провадиться на загальних підставах. Якщо 

особи, які бажають зареєструвати шлюб, на день реєстрації шлюбу не досягли шлюбного віку, 

реєстрація шлюбу провадиться тільки за наявності рішення суду про надання права на шлюб.  
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        У цих випадках при реєстрації шлюбу в графі "Для відміток" актового запису про шлюб 

зазначаються назва суду, яким постановлене дане рішення, його номер та дата.  

На прохання громадянина України, який постійно або тимчасово проживає в країні перебування 

консула і має намір зареєструвати шлюб у відповідних органах цієї країни, консул за письмовою 

заявою цього громадянина вправі видати йому для пред'явлення в зазначені органи довідку про те, 

що він не перебуває у шлюбі, якщо такий шлюб реєструється з додержанням форми шлюбу, 

встановленої законом цієї країни, та якщо до шлюбу немає перешкод, передбачених законодавством 

України про шлюб та сім'ю.  

      Громадянам України, які проживають за кордоном, довідки про сімейний стан видаються на 

підставі:  

- відомостей про сімейний стан, які є в дипломатичному представництві чи консульській установі 

України;  

- відповідної інформації, витребуваної у разі потреби консулом через Міністерство закордонних 

справ України;  

- пред'явленої від громадянина довідки, виданої компетентними органами країни перебування.  

      Громадянам України, які проживають в Україні, якщо законодавством країни перебування 

консула для реєстрації шлюбу вимагається консульська довідка про сімейний стан, такі довідки 

видаються на підставі:  

- інформації, отриманої консулом з Міністерства закордонних справ України в результаті проведення 

відповідної перевірки в компетентних органах України, або  

- довідки про сімейний стан, виданої компетентними органами України.  

        Відповідно до вказаного порядку консул має право також видавати довідки про сімейний стан 

громадянам України, які проживають за кордоном, для реєстрації шлюбу в дипломатичних 

представництвах або консульських установах України, або на території іншої держави.  

     Для реєстрації шлюбу в Україні консул має право видати громадянину України, який проживає за 

кордоном, довідку про сімейний стан на підставі:  

- відомостей про сімейний стан, які є в дипломатичному представництві чи консульській установі 

України, та  

- довідки про сімейний стан, виданої компетентними органами країни перебування.  

     Якщо громадянин раніше перебував у шлюбі, то консул повинен попередити його про те, що 

разом з довідкою про сімейний стан він повинен подати до органу реєстрації актів громадянського 

стану України також документ, що підтверджує припинення попереднього шлюбу (свідоцтво або 

рішення суду про розірвання шлюбу, свідоцтво про смерть другого з подружжя чи інші документи, 

що підтверджують припинення попереднього шлюбу, які передбачені законодавством іноземної 

держави). Документ, що підтверджує припинення шлюбу, виданий компетентними органами 

іноземної держави, має бути засвідчений у встановленому законодавством порядку, якщо інше не 

передбачено міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною 

Радою України.  

      Зазначений порядок видачі довідок застосовується також при реєстрації шлюбу в дипломатичних 

представництвах чи консульських установах України між громадянами України, які перебувають за 

кордоном.  

      Після належного оформлення довідка про сімейний стан підписується консулом та скріплюється 

печаткою.  

     У консульській установі чи дипломатичному представництві обов'язково ведеться журнал обліку 

виданих довідок про сімейний стан.  Після прийняття заяви про реєстрацію шлюбу консул повинен 

ознайомити осіб, які вступають у шлюб, з умовами і порядком реєстрації шлюбу та переконатися, що 

ці особи взаємно обізнані зі станом здоров'я, сімейним станом одна одної, а також роз'яснити їм 

права та обов'язки як майбутньому подружжю і батькам та попередити про відповідальність за 

приховування перешкод до вступу в шлюб.  Заява про реєстрацію шлюбу реєструється у 

спеціальному журналі із зазначенням прізвища, імені та по батькові осіб, які вступають у шлюб, дати 

прийняття заяви, дати, призначеної для реєстрації шлюбу, та дати реєстрації шлюбу й номера 

актового запису.  
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      Реєстрація шлюбу відбувається після спливу одного місяця від дня подання заяви особами, які 

бажають укласти шлюб. У виняткових випадках, на підставі спільної заяви осіб, які бажають 

вступити в шлюб, та документів, які підтверджують наявність поважної причини, консул може 

скоротити місячний строк, про що робиться відмітка в журналі обліку заяв про реєстрацію шлюбу.  

     Якщо консул до реєстрації шлюбу отримає письмову інформацію про наявність передбачених 

законодавством перешкод до укладення шлюбу, то консул відкладає реєстрацію та пропонує 

заявникові, який надав таку інформацію, представити в термін не більш як три місяці відповідні 

докази, які підтверджують наявність цих перешкод. Рішення про таке відкладення реєстрації шлюбу 

може бути оскаржене в судовому порядку.  

      На прохання зацікавлених осіб або зі своєї ініціативи консул сам може робити необхідну 

перевірку. Консул повідомляє осіб, які подали заяву про реєстрацію шлюбу, про відстрочку 

реєстрації шлюбу. За наявності передбачених законодавством перешкод для реєстрації шлюбу 

консул відмовляє в його реєстрації і видає письмове роз'яснення. Якщо відомості про такі перешкоди 

не дістануть підтвердження, шлюб реєструється на загальних підставах.  

        Реєстрація шлюбу за довіреністю або через представника не дозволяється. Присутність 

нареченої та нареченого в момент реєстрації їхнього шлюбу є обов'язковою.  

       За погодженням з особами, які бажають укласти шлюб, консул призначає день і час реєстрації 

шлюбу з додержанням вимог, передбачених статтею 32 Сімейного кодексу України.  

      Якщо громадяни, які бажають укласти шлюб, не можуть з'явитись з поважних причин до консула 

в установлений їм день, то строк реєстрації шлюбу на їх письмове прохання переноситься на інший 

день згідно з їх бажанням. Про це робиться відмітка на заяві та в журналі обліку заяв.  

У цих випадках строк перенесення реєстрації шлюбу не може перевищувати одного року з дня 

подання заяви.  

      Якщо особи, які подали заяву, не з'явилися до консульської установи протягом тримісячного 

строку з дня її подання і не повідомили причину неявки, то заява втрачає чинність.  

      Реєстрація шлюбу та видача подружжю свідоцтва про шлюб провадиться у приміщенні 

консульської установи в присутності осіб, які укладають шлюб.  

 За заявою наречених реєстрація шлюбу в урочистій обстановці може бути проведена в іншому місці.  

За заявою наречених реєстрація шлюбу може відбутися за місцем їхнього проживання, за місцем 

надання стаціонарної медичної допомоги або в іншому місці, якщо вони не можуть з поважних 

причин прибути до консульської установи.  

       У цих випадках наявність поважної причини повинна бути підтверджена документально.  

3 Трудові відносини з “іноземним елементом” та джерела їх регулювання. 

4 1)Трудові відносини з “іноземним елементом” та джерела їх регулювання. 

     За радянських часів багато громадян СРСР працювали за кордоном. Вони перебували там у 

відрядженнях, тобто їхні трудові відносини регулювалися "законом держави, з якої відряджено 

працівника". Чимало іноземців працювали на території СРСР, зокрема на лісозаготівлях у Комі 

АРСР та на Далекому Сході. На них теж поширювалося зазначене правило, тобто законодавство, 

наприклад, Народної Республіки Болгарії регулювало трудові відносини болгар, які працювали на 

території СРСР, законодавство Корейської Народно-Демократичної Республіки — відповідно 

північних  корейців. Верховна Рада СРСР 26 січня 1991 р. прийняла "Основи законодавства Союзу 

РСР та республік про зайнятість населення", які містили ст. 11 "Право громадян на професійну 

діяльність за кордоном" .  Отже, вперше за радянських часів для радянських громадян було 

встановлено можливість працевлаштування за кордоном. Зазначені "Основи" не містили жодних 

вказівок про працевлаштування іноземних громадян в СРСР. Серед підгалузей міжнародного 

приватного права саме у сфері трудових відносин спостерігається рішуче "обмеження волі сторін". 

Умови праці іноземців великою мірою визначаються публічно-правовими вказівками. У сферу 

трудових відносин держави світу втручаються значно більше, ніж в інші сфери, що регулюються 

міжнародним приватним правом. 

       Практично кожна держава світу провадить політику, спрямовану на те, щоб саме її громадяни на 

її території були першочергово забезпечені роботою. Окремі країни світу встановлюють щорічні 

квоти для в'їзду іноземних працівників. Багато країн світу видають в'їзну візу тоді, коли іноземець 
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має дозвіл на роботу у відповідній державі.Чимало країн мають спеціальне законодавство, що 

регулює трудові відносини на спільних підприємствах, у вільних економічних зонах тощо. 

У багатьох державах світу основним джерелом регулювання трудових відносин є трудові кодекси. 

До таких держав належить і Україна, що має окремий КЗпП. У цивільних кодексах окремих держав 

містяться норми трудового права. У багатьох країнах трудове законодавство містить вказівки про 

поширення на трудові відносини норм цивільного права. 

    Колізійний принцип застосування закону країни місця роботи є основним у законодавстві багатьох 

держав планети.   У сучасному європейському колізійному праві автономія волі сторін не визнається, 

якщо вона позбавляє працівника захисту, що надається йому імперативними нормами закону, який 

би застосовувався у разі відсутності вибору. Найважливіші джерела права у цій сфері є : 

1. Закон України "Про правовий статус іноземців" від 4 лютого 1994 р. 

2. Закон України "Про зайнятість населення" від 21 листопада 1997 р.  

3. Кодекс законів про працю (далі — КЗпП) України 

4. Порядок оформлення іноземцям та особам без громадянства дозволу на працевлаштування в 

Україні. Затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 1 листопада 1999 р.  

5. Інструкція про умови і правила провадження підприємницької діяльності (ліцензійні умови) з 

посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном та контроль за їх дотриманням.від 22 

лютого 1999 р.  

6. Двосторонні договори України про працевлаштування та соціальний захист працівників. 

Відповідні договори або протоколи Україна уклала, з Молдовою (1993 р.), Польщею (1994 р.), 

Російською Федерацією (1993 р.), Вірменією (1995 р.), Білоруссю (1995 р.), Литвою (1995 р.), 

Латвією (1995 р.), Чехією (1997) 

7. Багатосторонні конвенції у сфері праці та рекомендації міжнародних міжурядових організацій. 

Справжньою "кузнею" міжнародної нормативної діяльності є Міжнародна організація праці (МОП). 

Вона була створена у 1919 р. під егідою Ліги Націй. Після завершення Другої світової війни МОП 

стала підвідомчою Організації Об'єднаних Націй і нині має статус її спеціальної агенції. За роки 

діяльності МОП у її межах було укладено сотні конвенцій. Кілька десятків з них стосуються праці 

лише моряків-іноземців. З юридичного погляду конвенції МОП використовують цікавий прийом — 

вони дозволяють державам-членам "порушувати" конвенції, якщо національне трудове 

законодавство встановлює більш сприятливі, на думку працівника, трудові норми. 

4 Умови і порядок працевлаштування іноземців в Україні 

 

    Звернімо передусім увагу на Основний Закон нашої держави. Конституція України не містить 

норм прямої дії, які регулюють трудові відносини з іноземним елементом в Україні. У Конституції 

йдеться лишепро працю та соціальний захист громадян України. Процитуємо відповідні статті: 

"Кожен має право на працю … " (витяг зі ст. 43)."Громадяни мають право на соціальний захист … " 

(витяг зі ст. 46).У Законі України "Про правовий статус іноземців" від 4 лютого 1994 р. 

зазначає"Стаття 8. Право на трудову діяльність Іноземці мають рівні з громадянами України права та 

обов'язки в трудових відносинах, якщо інше не передбачено законодавством України та 

міжнародними договорами України.Іноземці, які постійно проживають в Україні, мають право 

працювати на підприємствах, в установах і організаціях або займатися іншою трудовою діяльністюна 

підставах і в порядку, встановлених для громадян України. 

       Іноземці, які іммігрували в Україну для працевлаштування на визначений термін, можуть 

займатися трудовою діяльністю відповідно до одержаного у встановленому порядку дозволу на 

працевлаштування.Іноземці не можуть призначатися на окремі посади або займатися певною 

трудовою діяльністю, якщо відповідно до законодавства України призначення на ці посади або 

заняття такою діяльністю пов'язане з належністю до громадянства України.Стаття 9. Право на 

відпочинок Стаття 11. Право на соціальний захист  Закону України "Про зайнятість населення" у 

редакції від 21 листопада 1997 р. у частині, що стосується іноземного елемента, сформульована так: 

"Іноземці і особи без громадянства, що прибули в Україну на визначений термін, отримують право 

на трудову діяльність лише за наявності у них дозволу на працевлаштування, виданого державною 

службою зайнятості України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України. 
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   У випадку використання праці іноземців і осіб без громадянства без дозволу державної служби 

зайнятості України з підприємств, установ і організацій, незалежно від форм власності, державна 

служба зайнятості стягує штраф за кожну таку особу у п'ятидесятикратному розмірі 

неоподатковуваного мінімуму доходів громадян. Ці кошти направляються в державний фонд 

сприяння зайнятості населення".Для регулювання трудових відносин громадян, які працюють за 

межами власних держав, вітчизняне законодавство використовує колізійну прив'язку "закон держави 

місця роботи": "Трудові відносини громадян України, які працюють за її межами, а також трудові 

відносини іноземних громадян, які працюють на підприємствах, в установах України, регулюються 

законодавством держави, в якій здійснене працевлаштування (наймання) працівника, та 

міжнародними договорами України" (ст. 8 КЗпП України)  

      ПОРЯДОК оформлення іноземцям та особам без громадянства дозволу на працевлаштування в 

Україні   Дозвіл на працевлаштування оформляється іноземцю або особі без громадянства (далі — 

іноземець), який має намір займатися в Україні трудовою діяльністю, за умови, якщо в країні 

(регіоні) відсутні працівники, які спроможні виконувати цей вид роботи, або є достатні 

обгрунтування доцільності використання праці іноземних фахівців, якщо інше не передбачене 

міжнародними договорами України. Підприємства, установи та організації незалежно від форм 

власності і господарювання та іноземні суб'єкти господарської діяльності, що діють на території 

України (далі — роботодавець), можуть використовувати працю іноземців лише за наявності у них 

дозволів на працевлаштування, якщо інше не передбачене міжнародними договорами України. 

Роботодавці, які запрошують іноземців з метою працевлаштування, забезпечують своєчасне 

роз'яснення їм прав, свобод та обов'язків, передбачених законодавством, ведуть відповідний облік 

цих осіб, а також несуть відповідальність за своєчасне оформлення документів на право їх 

перебування в Україні. 

    Дозвіл на працевлаштування оформляється і видається Державним центром зайнятості Мінпраці  

або за його дорученням відповідними центрами зайнятості Автономної Республіки Крим, областей, 

міст Києва та Севастополя для роботи на підприємстві, в установі, організації, які запросили 

іноземця на певну посаду (за фахом). Для отримання дозволу роботодавцем подаються до 

відповідного центру зайнятості такі документи: 

*заява (у довільній формі); 

*обгрунтування необхідності використання праці іноземців і можливості створення для них 

необхідних умов перебування та діяльності; 

*копія контракту між іноземним та українським суб'єктами господарської діяльності на виконання 

певного обсягу робіт або послуг (якщо такий контракт укладено); 

*копія статуту та свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта господарської діяльності, засвідчені в 

установленому порядку; 

*список іноземців із зазначенням їх повного імені та прізвища, року народження, номера паспорта, 

спеціальності (фаху), статі; 

*копія проекту контракту роботодавця з працівником — іноземним громадянином; 

*документ (наказ, витяг з протоколу, доручення тощо), оформлений в установленому порядку, який 

посвідчує право представника роботодавця представляти його інтереси у центрі зайнятості; 

*копії документів про освіту або кваліфікацію; 

*довідка органу державної податкової служби про сплату роботодавцем передбачених 

законодавством податків та зборів; 

*квитанція про внесення плати за розгляд заяви. 

    Рішення про надання дозволу на працевлаштування або відмову в ньому приймається у термін не 

пізніше 30 днів з дня одержання зазначених вище документів.Про прийняте рішення відповідний 

центр зайнятості письмово повідомляє заявника. Дозвіл працевлаштування видається, як правило, на 

термін до одного року. Цей термін може бути продовжено. Для цього роботодавцю необхідно 

звернутися у зазначеному порядку до відповідного центру зайнятості не менше ніж за місяць до 

закінчення попереднього терміну дії дозволу на працевлаштування. Максимальний термін 

безперервного перебування іноземця в Україні на підставі отриманих дозволів на працевлаштування 

не може перевищувати 4 років.  
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      Після не менше ніж шестимісячної перерви іноземець може знову отримати дозвіл на 

працевлаштування в Україні .Незалежно від стану на ринку праці та тенденцій його розвитку дозвіл 

на працевлаштування не видається, якщо: 

1)у поданих для видачі дозволу документах містяться відомості, що суперечать вимогам 

законодавства та міжнародних договорів України; 

2)контрактом передбачаються умови праці іноземців гірші, ніж громадян України, які працюють за 

аналогічним фахом; 

3)виявлено факти подання іноземцем або роботодавцем свідомо неправдивих відомостей або 

підроблених документів; 

4)іноземець має намір зайняти посаду або займатися трудовою діяльністю, яка відповідно до 

законодавства пов'язана з належністю до громадянства України; 

5)встановлено наявність фактів порушення іноземцем законодавства України під час перебування на 

її території; 

6)від дати попередньої відмови іноземцю в оформленні візи минуло менше одного року. 

      Дострокове розірвання контракту з роботодавцем, зазначеним у дозволі на працевлаштування, з 

його ініціативи, а також з ініціативи або вини іноземця, встановлення факту повідомлення ними 

неправдивих відомостей у документах на отримання дозволу, визнання особи згідно із 

законодавством небажаною для перебування в Україні тягне за собою анулювання дозволу на 

працевлаштування. Про дострокове розірвання контракту роботодавець протягом трьох робочих днів 

повинен повідомити відповідний центр зайнятості та орган внутрішніх справ. 

     Роботодавець протягом трьох робочих днів з дати початку та припинення роботи іноземця 

письмово повідомляє центр зайнятості про цю дату та забезпечує реєстрацію паспортного документа 

іноземця у відповідному органі внутрішніх справ. Якщо іноземець не став до роботи у передбачений 

контрактом термін з причин, що згідно із законодавством не є поважними, роботодавець протягом 

трьох робочих днів повинен письмово повідомити про це відповідний центр зайнятості та орган 

внутрішніх справ. У такому разі, а також у випадку, передбаченому пунктом 8 цього Порядку, 

іноземець підлягає видворенню з України. Іноземець, який оформився на роботу без дозволу на 

працевлаштування, підлягає видворенню з України. 

Ознайомимося коротко з працевлаштуванням громадян України за кордоном. 

    Згідно зі ст. 10 Закону України "Про зайнятість населення" громадянам України надається право 

на трудову діяльність під час їх тимчасового перебування за кордоном. Згадана ст. 8 КЗпП України 

передбачала, що трудові відносини громадян України, які працюють за її межами, регулюються 

законодавством держави працевлаштування (наймання) працівника та міжнародними договорами 

України.Чимало українських громадян працюють нині за кордоном і заробляють, хто чим уміє... 

Засоби масової інформації часто повідомляють про нелегальну і легальну трудову міграцію з 

України та про проблеми, що виникають у зв'язку з цим. Право зарубіжних країн про працю 

іноземців спеціально не розглядаємо з огляду на те, що воно є сферою міжнародного приватного 

права відповідних держав, а не міжнародного приватного права України. 

     Слід пам'ятати, що на громадян України, яких відряджають для роботи за кордон, поширюється 

законодавство України. Посередництво у працевлаштуванні громадян України за кордоном — це 

діяльність, що потребує ліцензування на території нашої держави. 

Широкий спектр трудових відносин врегульовують дво- та багатосторонні договори України, і якщо 

вітчизняний закон "мовчить" (тобто має "прогалину") або суперечить міжнародному договору 

України, вирішального значення набуває саме міжнародний договір. 
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