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ВСТУП 

Актуальність теми. Конституція України проголосила, що усі люди є 

вільні і рівні у своїй гідності та правах (ст. 21) і кожна людина має право на 

вільний розвиток своєї особистості, якщо при цьому не порушуються права і 

свободи інших людей, та має обов’язки перед суспільством, в якому 

забезпечується вільний і всебічний розвиток її особистості (ст. 23). При 

цьому, забезпечити охорону прав і свобод людини й громадянина, їх 

моральні і духовні цінності покликаний принципи верховенства права. 

Однак, у перехідний період розвитку України, з властивими йому кризами та 

глибокими соціально-структурними потрясіннями, існує реальна небезпека 

втрати багатьох історично-сформованих соціальних цінностей, і в першу 

чергу моральних, які були і залишаються іманентною основою права. Саме 

тому для визначення сутності правових норм необхідний не лише їх 

всебічний аналіз, але і вияв з подальшим вивченням взаємозв’язків норм 

права з нормами моралі. 

В умовах реформування трудового законодавства України виникає 

необхідність у формуванні правового механізму, який би здійснював 

ефективне регулювання відносин у сфері праці відповідно до вимог 

соціального прогресу, основою якого є гармонійний розвиток особистості. 

Моральні категорії свободи, рівності, честі та гідності, виявляючись через 

норми права, посилюють його дію в якості регулятора трудових відносин. 

Окрім матеріального добробуту, праця повинна приносити моральне 

задоволення, забезпечувати психологічну комфортність працівника і 

роботодавця у процесі їх спільної діяльності, виховувати високоморальну 

особистість.  

Високопрофесійне та ініціативне виконання сторонами трудового 

договору своїх обов’язків є однією з необхідних умов реалізації цього 

завдання, що вимагає використання в регулюванні трудових відносин тісної 

взаємодії норм права і норм моралі, які мають значний потенціал у 

стимулюванні сумлінної та бездоганної праці, встановленні трудової 
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дисципліни, розвитку морально-вольових якостей особистості громадян. 

Міра досконалості людських вчинків у процесі трудової діяльності 

пропорційна підпорядкованості їх праву, у фундаменті якого мають 

знаходиться принципи моралі.  

Вимоги моралі закріплені в законодавстві про працю України, але 

механізми їх реалізації не завжди спрацьовують в умовах формування 

ринкової економіки. Тому теоретико-прикладне дослідження взаємодії норм 

права і норм моралі сьогодні висувається на передній план науки трудового 

права, бо тільки адекватне нинішньому етапу розвитку країни розуміння 

змін, що відбуваються в духовній сфері життя суспільства, дозволить 

забезпечити необхідну адаптацію трудових відносин до нових викликів. 

Хоча теоретичним підґрунтям даної роботи послужив науковий 

доробок таких учених-правознавців, як Г. О. Барабаш, М. Й. Бару, 

К. Ю. Богуславська, Н. Б. Болотіна, Т. А. Занфірова, Б. І. Зеленко, 

С. О. Іванов, О. В. Лавриненко, І. В. Лапутіна, Р. З. Лівшиц, О. М. Офман, 

О. С. Пашков, П. Д. Пилипенко, В. І. Прокопенко, В. О. Процевський, 

О. І. Процевський, А. С. Сидоренко, О. В. Тищенко, О. М. Ярошенко, однак 

проблеми, порушувані цими фахівцями, не вичерпують усіх теоретичних і 

практичних проблем взаємодії норм права і норм моралі в регулювання 

трудових відносин, не дають цілісного уявлення про цей динамічний і 

подекуди суперечливий процес. Наукова і практична значимість цієї 

проблеми, недостатня її розробленість наукою трудового права, а також її 

дискусійність і зумовили вибір теми даної дисертації. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема 

дослідження відповідає Пріоритетним напрямам розвитку правової науки на 

2011-2015 роки, затверджених постановою загальних зборів Національної 

академії правових наук України від 24 вересня 2010 р., № 14, та Переліку 

перспективних напрямів кандидатських та докторських дисертацій за 

юридичними спеціальностями, затвердженими постановою Президії 

Національної академії правових наук України від 18 жовтня 2013 р., №86/11, 
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та затверджена вченою радою Харківського державного педагогічного 

університету імені Г. С. Сковороди 28 грудня 2010 р. (протокол № 9).  

Дисертація виконана відповідно до планів наукових досліджень 

кафедри цивільно-правових дисциплін, господарського та трудового права 

університету, в рамках державної наукової програми “Правові засади 

розбудови державності”, затвердженої постановою Кабінету Міністрів 

України від 24 грудня 2001 р., № 1716. 

Мета і задачі дослідження. Мета поданої на захист роботи полягає в 

тому, щоб на підставі аналізу наукового доробку вітчизняних і зарубіжних 

учених-правознавців, чинного законодавства про працю, узагальнення 

досвіду його реалізації з’ясувати значення моральних норм у сфері трудового 

права, визначити загальні засади реалізації цих норм у регулюванні трудових 

відносин, опрацювати юридичні наслідки їх порушення, а також надати 

науково обґрунтовані пропозиції та рекомендації щодо вдосконалення 

нормативно-правового забезпечення і правозастосовної практики в цій 

царині.  

Відповідно до мети визначено такі задачі дослідження:  

– визначити ступінь наукової розробки проблеми взаємодії норм 

права і норм моралі в регулюванні трудових відносин; 

– з’ясувати місце норми моралі в механізмі регулювання трудових 

відносин; 

– установити форми взаємодії норм права і норм моралі в 

регулюванні трудових відносин; 

– схарактеризувати виховну функцію трудового права; 

– розглянути вимоги професійної етики працівників крізь призму 

вияву моральності у нормах права; 

– розкрити юридичну природу аморального проступку як категорії 

трудового права;  

– обґрунтувати неприпустимість зловживання правами суб’єктами 

трудових правовідносин. 
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Об’єктом дослідження є мораль та право як важливі взаємопов’язані 

засоби регулювання відносин у сфері праці в умовах формування ринкової 

економіки. 

Предмет дослідження – теоретичні та прикладні проблеми взаємодії 

норм права і норм моралі в регулюванні трудових відносин. 

Методи дослідження. Методологічною основою дисертаційного 

дослідження стала сукупність методів і прийомів наукового пізнання. Як 

загальнонауковий метод було використано системний підхід, що дозволив 

окреслити проблемні питання взаємодії норм права і норм моралі в 

регулюванні трудових відносин.  

Діалектичний метод уможливив проведення дослідження в аспектах 

єдності й розвитку соціальних і моральних чинників (підрозділ 1.2).  

Логіко-семантичний метод застосовано з метою вдосконалення 

понятійного апарату дослідження (підрозділи 1.2, 3.1, 3.2).  

Системно-структурний метод надав можливість дослідити норми 

права і норми моралі як цілісне явище та визначити їх специфічні риси і 

загальні ознаки (підрозділ 1.2).  

Метод класифікації використаний під час виділення та характеристики 

форм взаємодії норм права і норм моралі в регулюванні трудових відносин 

(підрозділ 2.1).  

Метод раціональної критики послугував детальному аналізу 

нормативно-правового забезпечення в досліджуваній царині та з’ясуванню 

властивих йому колізій і прогалин (підрозділи 2.3, 3.1, 3.2). 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що дане 

дослідження є першою в українській науці трудового права спробою 

комплексно, з урахуванням новітніх наукових досягнень і за допомогою 

сучасних методів пізнання, вивчити особливості взаємодії норм прав і норм 

моралі у регулюванні трудових відносин в умовах формування ринкової 

економіки, з’ясувати теоретичні і практичні проблеми цього явища і 

запропонувати шляхи їх вирішення.  
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У межах здійсненого дослідження одержані відповідні результати, що 

мають наукову новизну й виносяться на захист: 

Уперше: 

– доведено, що взаємодія норм права і норм моралі в регулюванні 

трудових відносин відбувається у 2-х основних формах:  

а) регулювання трудових відносин нормами трудового права, основою 

яких є моральні принципи;  

б) регулювання трудових відносин нормами трудового права, які 

безпосередньо вимагають моральної поведінки їх учасників; 

– виховну функцію трудового права схарактеризовано в аспекті 

єдності моральних і правових вимог під час її реалізації; 

– визначено, що важливим засобом регулювання трудових 

відносин є забезпечення дотримання правил професійної етики як системи 

професійних моральних норм працівника з урахуванням особливостей його 

професійної діяльності й конкретної ситуації, що підтримує моральний 

престиж певної професійної групи;  

– виокремлено суттєві ознаки категорії “зловживання правами 

суб’єктами трудових правовідносин”: відбувається винятково через 

реалізацію працівниками та роботодавцями своїх суб’єктивних трудових 

прав; сторони трудового договору не виходять за межі можливостей, наданих 

і закріплених нормативно-правими актами у сфері праці; поведінка суб’єкта є 

недобросовісною і несправедливою; існує порушення засад взаємності та 

еквівалентності трудових правовідносин; має на меті отримання 

необґрунтованих пільг і переваг однією зі сторін трудового договору; 

відбувається з умислом; заподіюється шкода безпосередньо іншій стороні 

трудового договору й опосередковано інтересам суспільства. 

Удосконалено:  

– усвідомлення того, що взаємодія норм права і норм моралі в 

регулюванні трудових відносин являє собою не однобічний вплив моралі на 

право і навпаки, а процес їх взаємовпливу один на одного, що сприяє 
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розвитку моральних і правових відносин, виражається в подібності їх вимог, 

які стосуються людини, вихованні в останньої громадянських якостей; 

– дефініцію поняття “аморальний проступок у трудовому праві”: це 

винна поведінка працівника, котрий порушує систему загальновизнаних 

етичних норм і правил, що спричиняє не лише громадський осуд, а й 

ускладнює, а інколи навіть унеможливлює, подальше продовження 

виконання покладених на нього трудових обов’язків; 

– розмежування категорій “аморальний проступок” і 

“дисциплінарний проступок”. 

Дістали подальшого розвитку: 

– переконання, що соціальна цінність трудового права полягає в 

сприянні розвитку таких відносин у сфері праці, в яких зацікавлені як окремі 

працівники, роботодавці, так і держава, суспільство в цілому. Упорядковані 

та стабільні трудові правовідносини є однією з найважливіших соціальних 

цінностей суспільства; 

– думка, що чільне місце у системі трудового права України 

посідає людина як первинний суб’єкт цієї галузі права і відповідних 

правовідносин; 

– аргументи на користь узгодження із чинним трудовим 

законодавством, згідно з яким звільнення працівника, котрий виконує 

виховні функції, за вчинення аморального проступку не належить до 

дисциплінарних стягнень; ст. 24 Закону України “Про охорону дитинства”, 

за якою працівники закладів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених 

батьківського піклування, які здійснюють виховні функції, в разі вчинення 

аморального проступку, несумісного з продовженням зазначеної роботи, 

притягаються до дисциплінарної відповідальності в порядку, встановленому 

законом; 

– пропозиція закріплення у новому ТК України галузевого 

принципу неприпустимості зловживання правами сторонами трудових 

правовідносин. 
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Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що 

сформульовані в дисертації висновки і пропозиції можуть бути 

використані у:  

а) правотворчості – у процесі вдосконалення проекту нового ТК 

України, чинного КЗпП України, Законів України “Про охорону праці”, “Про 

забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків”, “Про захист 

персональних даних”, “Про охорону дитинства”, й підзаконних нормативно-

правових актів, прийнятих у їх розвиток; 

б) науково-дослідницькій роботі – для подальших теоретико-

прикладних досліджень теоретичних і практичних проблем регулювання 

трудових відносин;  

в) правозастосуванні – у діяльності судів, роботодавців, профспілок, 

служб управління персоналом, органів державного нагляду й контролю за 

додержанням законодавства про працю; 

г) навчальному процесі – під час розробки навчальних курсів і 

спецкурсів із навчальної дисципліни “Трудове право”, читання лекцій, 

проведення семінарських і практичних занять, підготовки навчальної, 

довідникової та методичної літератури. 

Апробація результатів дисертації. Основні теоретичні положення, 

висновки та пропозиції, сформульовані в роботі, розглядалися й 

обговорювалися на засіданнях кафедри цивільно-правових дисциплін, 

господарського та трудового права Харківського національного 

педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. 

Ключові теоретичні напрацювання й рекомендації даної дисертаційної 

роботи оприлюднені в доповідях і наукових повідомленнях на VII, VIII, Х та 

ХІ науково-практичних конференціях молодих учених “Методологія 

сучасних наукових досліджень” (Харків, 2010, 2011, 2013 та 2014 рр.); 

міжнародних науково-практичних конференціях “Правові проблеми 

державотворення і захисту прав людини в Україні” (Харків, 2011 р.), 

“Актуальні питання сучасної юридичної науки” (Київ, 2011 р.), “Роль права у 
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забезпеченні законності та правопорядку” (Запоріжжя, 2011 р.), конференції 

“Проблеми розвитку юридичної науки в дослідженнях молодих учених” 

(Харків, 2012 р.). 

Публікації. Основні результати дослідження викладено в 

14 одноосібних публікаціях, з яких 6 статей, опублікованих в наукових 

фахових виданнях з правознавства, 8 тез наукових доповідей і повідомлень 

на наукових конференціях. 
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РОЗДІЛ 1 

ЗНАЧЕННЯ МОРАЛЬНИХ НОРМ У СФЕРІ ТРУДОВОГО ПРАВА 

 

1.1 Ґенеза і сучасний стан наукової розробки проблеми взаємодії норм 

права і норм моралі в регулюванні трудових відносин 

Зміни в суспільних відносинах, що відбуваються в Україні, 

спонукають необхідність перегляду ролі соціальних регуляторів, перш за все 

норм права і норм моралі, які виступають основними засобами 

упорядкування відносин між людьми в процесі їх життєдіяльності взагалі й 

трудових відносин зокрема.  

Сьогодні ж у нашій державі відбувається складний процес 

пристосування до змінених умов життя, вироблення моральних ідеалів, які б 

відповідали ступеню розвитку відносин у сфері праці. Істотне ослаблення 

моральних норм і принципів, падіння моральності особливо яскраво 

виражається в процесі спільної трудової діяльності людей. З метою 

подолання подібних проявів необхідним є аналіз причин ситуації, що 

склалася, пошук і реалізація можливих варіантів розв’язання проблеми. 

Міра досконалості людських вчинків у процесі трудової діяльності 

пропорційна підпорядкованості їх праву, у фундаменті якого мають 

знаходиться принципи моралі. Хоча вимоги моралі закріплені в 

українському трудовому законодавстві, але механізми їх реалізації не 

завжди спрацьовують за сучасних умов. Тому дослідження співвідношення 

норм права і норм моралі сьогодні висувається на передній план наукою 

трудового права, бо тільки адекватне нинішньому етапу розвитку країни 

розуміння змін, що відбуваються в духовній сфері життя суспільства, 

дозволить забезпечити необхідну адаптацію трудових відносин до потреб 

сучасності. 

Аналіз гносеології (з грец. мови gnosis – знання, пізнання + logos – 

вчення [1, c. 76]) права та моралі у сфері трудового права пов’язується з 

необхідністю вивчення таких двох основних проблем, як-от: 
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– розуміння моралі і права як специфічних наукових категорій та 

засобів практичного впливу на відносини у сфері праці; 

– характеристика сутності морально-правових категорій, що 

визначають їх призначення і місце в системі засобів забезпечення правового 

регулювання трудових і пов’язаних із ними відносин. 

Найбільш ґрунтовний розгляд питання співвідношення моралі та права 

отримало в німецькій класичній філософії.  

І. Кант висунув і розробив теорію “чистого розуму”, стверджуючу 

верховенство існуючої об’єктивної ідеї божественного походження. Провідним 

принципом етики І. Канта став так званий “категоричний імператив”, формула 

якого напряму торкалася проблеми співвідношення права і моралі: “Дій так, 

щоб максими (правила), якими керується твоя воля, могли б стати принципом 

всезагального законодавства” [2, с. 179].  

Своєрідним був погляд І. Канта на сутність поняття “справедливість”, 

в якому він виділяв моральний і правовий аспекти. Причому його ставлення 

до моралі і права ґрунтувалося на тому, що в суспільстві правова 

справедливість має встановлюватися примусово і має передувати моральній. 

Непересічною щодо визначення сутності права є положення І. Канта про те, 

що “… справжнє покликання права – надійно гарантувати моралі той 

соціальний простір, в якому вона могла б нормально виявляти себе, в якому 

змогла б безперешкодно реалізуватися свобода індивіда” [2, с. 144]. 

І. Кант сутнісною ознакою моралі називає категорію доброї волі, в якій 

він вбачає єдине безумовне благо [3, с. 273].  

Питання співвідношення права і моралі набули подальшого розвитку в 

працях Г. Гегеля. Право і мораль він вважає послідовними моментами 

діалектичного розвитку свободи. При цьому, філософ відзначає, що дані 

категорії, незважаючи на їх тісний взаємозв’язок, все ж не є тотожними: 

право позбавлене будь-якого визначеного змісту й встановлює лише 

можливість свободи; мораль, навпаки, визначає не можливе, а належне, чим 

вказує праву його зміст. Право в широкому розумінні розвивається на трьох 
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ступенях: як абстрактне (формальне) право, що являє собою прояв свободи в 

зовнішньому світі, як особиста мораль – сфера внутрішніх визначників волі 

і, нарешті, як суспільна моральність, що є поєднанням права і моралі в 

суспільних відносинах. Як і І. Кант, Г. Гегель вважає головною ознакою 

відмінності права від моралі примус (як можливість держави досягати 

безумовного виконання правової норми, на відміну від моральної установки, 

де подібної гарантії не передбачається). Однак він наголошує, що визначати 

ці поняття тільки з боку наслідків, що настають у результаті їх порушення, 

нераціонально, бо це не розкриває сутності самих понять [4, с. 216].  

Інший погляд на проблему має Г. Єллінек. На його думку, право є 

етичним мінімумом, дотримання якого на даній стадії суспільного розвитку 

визнається безумовним, необхідним. Значить, право є тільки тією частиною 

моралі, яка складає необхідну умову даного суспільного порядку. Все, що в 

моральних вимогах міститься понад цього необхідного мінімуму, складає 

мораль в широкому сенсі на відміну від права. Дотримання таких моральних 

вимог тільки бажане, а не необхідне: це свого роду етична розкіш [5, с. 12]. 

У другій половині ХІХ – на початку ХХ століть проблема 

взаємозв’язку права і моралі стала ґрунтовно досліджуватися вітчизняними 

правознавцями та філософами (І. О. Ільїн, Б. О. Кістяковський, 

П. І. Новгородцев, Л. Й. Петражицький, В. С. Соловйов, Є. М. Трубецькой, 

Б. М. Чичерін та ін.).  

На думку Б. М. Чичеріна, “Право і мораль визначають дві різні галузі 

людської свободи: перша стосується виключно зовнішні дії, друга дає закон 

внутрішнім спонуканням [6, с. 89]. Учений проголошує ідею про те, що 

“повага до права, не як зовнішнє тільки підпорядкування, а як внутрішній 

спонукач до діяльності, є приписом морального закону З цієї точки зору 

мораль слугує іноді наповненням права” [6, с. 91]. Різниця між правом і 

мораллю є не кількісною, а якісною, – якщо право – це свобода, визначена 

законом, то мораль – це явище, що накладає на людину одні лише обов’язки 

і не визначає ніяких права. Різниця між правом і мораллю визначається 
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вченим як різниця між законом правди (правомірністю) і законом любові. На 

увагу заслуговує точка зору Б. М. Чичеріна щодо значення морального 

закону. Він пише: “Перш за все, моральний закон має значення 

обмежувальне. Людині дозволяється задовольняти своїм потреби лише 

настільки, наскільки це не суперечить закону моралі. …але моральні закони 

не лише покладає межі людським діям; він накладає на людину і позитивні 

обов’язки. Він вимагає, щоб людина допомагала ближнім” [6, с. 188]. 

За концепцією В. С. Соловйова, якщо правова норма наказує або 

забороняє вчинити певні дії, то моральна норма не є настільки однозначним 

приписом. Основною думкою науковця є те, що право являє собою нижчий 

рівень моральності, і його завдання полягає не в тому, щоб перетворити світ 

у Царство Боже, а в тому, щоб не дати світу перетворитися в 

пекло [7, с. 411]. В роботі “Право и нравственность. Очерки из прикладной 

этики” філософ говорить про внутрішній зв’язок, єдність права і 

моралі [8, с. 126]. Бо що таке право, як не вираження правди і як не зміст 

закону, а з іншого боку – те ж поняття правди і справедливості приписується 

моральним законом. Будь-яка думка про протилежність і несумісність 

морального і правового начал скасовується, коли говориться про моральне 

право і моральний обов’язок. З іншого боку, істотними відмінностями між 

розглядуваними явищами є такі: суто моральна вимога передбачає 

прагнення до досконалості, право є певним мінімумом моралі, рівно для всіх 

обов’язковим; вищі моральні заповіді не приписують заздалегідь ніяких 

зовнішніх певних дій, тоді як правовий закон має своїм предметом певні 

зовнішні дії, здійснення або зміст яких цей закон задовольняє; вимога 

моральної досконалості передбачає вільне або добровільне виконання, 

натомість здійснення законного припису припускає прямий або непрямий 

примус [8, с. 56]. 

Виявленню і аналізу зв’язків між правом і мораллю присвячені роботи 

П. І. Новгородцев. Визначаючи право вчений наголошує на тому, що воно 

“ … ніколи не може стати повною мірою досконалим і до кінця 
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справедливим, не може бути повністю ототожнене з поняттями 

“справедливість”, “свобода”, “добро”. Право перебуває у постійному пошуку 

нової правди і справедливості. Тому трактування права як втілення 

справедливості веде до того, що воно втрачає своє істинне призначення 

(становиться втіленням чистої води ідеї правди)” [9, с. 132]. Учений 

наголошує на тому, що право не може обійтися без справедливості взагалі. 

Головними моральними принципами, у зв’язку з цим, П. І. Новгородцев 

вважає взаємообмеження і обов’язки [9, с. 132].  

Розглядаючи протиріччя між правом і мораллю як протиріччя між 

суспільними і особистими інтересами вчений висловлює думку, що 

природне право як синтез права і моралі, створює умови, коли індивід, його 

моральна свідомість, може виступати проти позитивних настанов [10, с. 17]. 

Б. О. Кістяківський через розуміння правової держави надає пріоритет 

саме нормам моралі, а саме: свободі совісті, переконань, усного та 

друкарського слова, союзів і зборів, свободі пересування, недоторканності 

особи, житла, переписування, політичних свобод [11, с. 128]. Вчений вважає, 

що “право – це прояв зовнішньої свободи, що являє собою відносне явище, 

обумовлене зовнішнім середовищем; мораль – свобода внутрішня, більш 

абстрактна й безвідносна” [12, с.63]. “Але моральна свобода можлива тільки 

при існуванні свободи зовнішньої (правової) й остання є найкраща школа 

для першої”, – підсумовує правознавець [12, с. 63]. 

З точки зору Л. Й. Петражицького, мораль, як категорія психологічна, 

оперує поняттям “добровільність виконання зобов’язання”, що надає йому 

загального характеру, тоді як право завжди конкретне. В зв’язку з цим 

науковець ставить право вище моралі. Саме інтуїтивним правом, вважає він, 

регулюються певні відносини між людьми (сусідами, коханими, близькими). 

Натомість позитивне право обмежене дією прав, норм і тому є 

універсальним. Перевагу він надає інтуїтивному праву, проголошуючи 

пріоритет усвідомлення прав, явищ, в їх психологічному розумінні, над 

формальним вивченням правових норм [13, с. 137].  
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Є. М. Трубецький доводить, що право і мораль знаходяться в тісній 

взаємодії, але не співпадають, а лише перетинаються як два кола: мораль 

містить в собі частину норм права, право включає частину моралі, існують 

маральні вимоги, які не належать праву, і норми права, що не мають 

морального змісту. Основна різниця між правом і мораллю в тому, що 

змістом права є виключно зовнішня свобода особи, а змістом моралі – добро 

або благо. Неможна не погодитися з думкою Є. М. Трубецького про те, що 

“У сферу права входять усі норми, що стосуються зовнішньої свободи 

людини, незалежно від того, чи мають вони моральний характер, чи служать 

цілям добра. У сферу моралі входять усі норми, які приписують здійснення 

добра, незалежно від їх причетності до зовнішньої або внутрішньої свободи 

людини” [14, с. 11]. Право співвідноситься з мораллю, як свобода з добром. 

Добро – незмінний вічний закон, що існує об’єктивно і даний кожній людині 

в якості ідеальної основи її “тілесного і духовного існування”. Закон добра 

визначає межі її зовнішньої свободи в суспільстві. Право має служити 

правді, під якою розуміється певний релігійно забарвлений синтез істини і 

добра. Право має бути інструментом, що розкриває сили добра й одночасно 

звільняє людину на основі встановлення гармонії між зовнішньої свободою і 

благом суспільства [14, с. 26-36]. 

Питання взаємодії норм права і норм моралі залишалося в центрі уваги 

науковців радянської періоду.  

Г. С. Гурвич у науковій роботі “Нравственность и право” [15] зазначає, 

що мораль і право мають одне кінцеве джерело: потребу виробництва. Право 

є певною непостійною частиною моралі пануючого класу, сумою його 

моральних принципів, саме тією, головне призначення якої – регулювання 

міжкласових відносин. В якості критерію визначення моральності 

правомірної поведінки фахівець обирає ступінь застосування примусу (що за 

природою є аморальним) і наголошував, що пануючий клас немає потреби 

примушувати до дотримання правових норм, бо право (сума моральних 

принципів цього класу) нічого не втрачає з точки зору своєї моральної 
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сутності, навіть у поєднанні з примусом. Також Г. С. Гурвич говорить про те, 

що мораль має односторонню і мирну природу в протилежність 

двосторонній і репресивній природі права. Мораль – продукт гармонійного, 

безкласового суспільства; зберігаючи з подальшим розвитком 

господарювання свій максимальний об’єм у рамках даного класу, де 

міжособистісні відносини є солідарними, вона розпливчата в своїх нормах, 

невизначена в домаганнях, пристосовується до індивідуальності й не 

припускає кодифікації; регулюючи ж своїм примусовим мінімумом 

відносини міжкласові, більш менш напруженої боротьби, вона набуває 

виразності, зрозумілості, передбачливості й непоступливості. 

А. М. Айзенберг у дослідженні “Право, нравственность и 

правосознание в социалистическом обществе” [16] наголошує на 

необхідності регулювання суспільних відносин як правовими, так і 

неправовими регуляторами, на посилення процесу взаємодії права і моралі у 

впливі на поведінку людей. Правознавець доводить, що єдність моралі й 

права не виключає наявність між ними специфічних розбіжностей. При 

розгляді норм моралі подається аналіз системи моральних норм з точки зору 

їх основних принципів, розкривається значення моральних норм у вихованні 

особистісних переконань особистості, її громадянських якостей.  

Й. С. Дрейслер переконує, що правосвідомість громадян має спиратися 

на моральні норми, але неможна ототожнювати моральну і правову 

свідомість, вважати правосвідомість частиною моралі, бо на відміну від 

моралі правосвідомість охоплює не всі галузі поведінки людей, а лише ті, що 

регулюються правом, виступають у вигляді юридичних прав і обов’язків; 

моральна свідомість сама по собі має нормативний характер у той час, як для 

виникнення нової правової норми ще не досить існування певного правового 

погляду, а необхідне офіційне закріплення його в законі або іншому акті. 

Сумлінне виконання прав і обов’язків забезпечується високим рівнем 

свідомості громадян, які при цьому пристосовують свою поведінку до 

принципів і норм моралі [17; 18]. 
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У науковій праці Л. І. Алексєєва “Единство правовых и моральных 

норм в социалистическом обществе” [19] говориться про існування єдності 

принципів моралі й права, які конкретизуються в моральних і правових 

нормах, а також відзначаються переваги комплексного регулювання 

трудових відносин, сутність якого полягає в тому, що покладання обов’язків 

та позитивні дії поєднуються з наданням прав (отримання премій, винагород, 

моральних заохочень тощо). Автор здійснює аналіз процесу зближення норм 

права й моралі, правових і моральних засобів впливу на суспільні відносини, 

підкреслюючи те, що об’єктивною умовою для активного їх зближення 

виступає зміна характеру норм моралі й права, а також змісту їх вимог, 

дозволів і заборон. Зближення правового і морального регулювання 

відбувається на основі звуження сфери інтенсивності безпосереднього 

державного примусу.  

Значний інтерес викликає праця М. І. Матузова “Социалистическое 

право и коммунистическая мораль в их взаимодействии” [20]. Автор з’ясовує 

співвідношення права і моралі, їх специфіку, єдність, відмінність, виховну та 

регулюючу роль, місце в системі інших засобів регулювання суспільних 

відносин, причини і характер протиріч, що виникають між окремими 

правовими нормами, способи їх усунення тощо. Зроблено актуальний на той 

час висновок, що єдність норм моралі й норм права виражається не лише в їх 

тісному зв’язку та взаємодії, але й прямому злитті, в тотожності вимог, 

звернених до людини. Він наголошує та тому, що, звичайно, право не 

можливе без примусу, але примус необхідно поєднувати з іншими методами 

впливу на поведінку – переконанням, стимулюванням, вихованням 

самосвідомості громадян.  

О. О. Якуба в монографії “Право и нравственность как регуляторы 

общественных отношений” [21] обстоює позицію, що у вивченні права й 

моралі великого методологічного значення набувають закони і категорії 

діалектики, такі як свобода і необхідність, можливість і дійсність, частина і 

ціле, сутність і явище, форма і зміст. Так, наприклад, тільки виходячи з 
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категорій свобода і необхідність можна показати витоки і можливості 

морального і правового регулювання. Визнаючи трьохчленну структуру 

права (свідомість, норми, відносини), правознавець дає визначення моралі як 

системи моральних явищ, що включає моральну свідомість, моральні норми і 

відносини. Розглядаються питання взаємопроникнення соціальних норм в 

регулюванні соціальних відносин, визначається співвідношення соціальних і 

технічних норм. Особливу увагу О. О. Якуба приділяє характеристиці 

моральних і правових норм: уточнює їх визначення, називає і доповнює 

ознаки, визначає відмінність зовнішнього примусу в системі права і моралі за 

характером (в праві він має державний характер, в моралі – суспільний), за 

місцем і обсягом (в моралі наперед не передбачені конкретні форми примусу, 

в праві ці форми вказані). У роботі також аналізуються особливості правової 

й моральної свідомості, правових і моральних відносин, розкривається 

механізм правового й морального регулювання.  

У рукописі “Структура и взаимодействие моральной и правовой 

систем” [22] Я. З. Хайкін автор акцентує увагу на тому, що трьохелементну 

структуру (гіпотеза, диспозиція і санкція) мають не лише правові, а й і всі 

інші соціальні норми, бо ці елементи утворюють зовнішню логічну 

структуру правила поведінки. Однак кожний різновид соціальних норм має 

не лише загальне з іншими нормами, а й володіє специфічними ознаками, 

притаманними різновиду. Так, норми моралі мають свої особливі, 

елементарну і структурну характеристики. Три елемента норми моралі – 

суб’єкт, об’єкт і обов’язок – утворюють структуру норми. Автор розкриває 

сутність професійної моралі та її місце в загальній системі моралі, 

встановлює залежність професійної моралі від природної диференціації праці 

та її суспільної організації, що дозволяє простежити ті закономірності, які 

визначають зміну сутності й форм вияву професійної моралі.  

Ю. А. Агешин у науковій роботі “Политика, право, мораль” [23] вказує 

на те, що активно впливаючи на мораль, право сприяє більш глибокому її 

вкоріненню в суспільстві, в той же час воно саме під впливом морального 
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фактору постійно збагачується: розширюється його моральна основа, 

підвищується авторитет, зростає його роль як соціального регулятора 

суспільних відносин. Таким чином, вплив права на мораль супроводжує 

зворотній вплив моралі на право.  

Загальне і специфічне в праві та моралі, закономірності їх взаємодії, їх 

значущість у формуванні особистості вивчаються у монографії 

О. А. Лукашової “Право, мораль, личность” [24]. Особлива увага приділена 

взаємодії права і моралі за умов соціалістичного суспільства, впливу 

морального прогресу на зростання ролі загальнонародного права і життя 

суспільства, розкриттю моральної цінності права, його гуманізму і соціальної 

справедливості, моральним критеріям удосконалення правових основ 

державного і суспільного життя. У праці подаються загальні методологічні 

аспекти співвідношення права і моралі, які характеризуються через поняття 

нормативності як універсальної властивості відносин між людьми. Мораль 

трактується як система, що має широке поле дії, як система історично 

визначених поглядів, норм, принципів, оцінок, переконань, що 

відображаються у поведінці та вчинках людей, регулюють їх відносини один 

до одного, ставлення до суспільства, визначеного класу, держави та які 

підтримуються особистими переконаннями, традицією, вихованням, силою 

громадської думки як суспільства взагалі, так і визначеного класу або 

соціальної групи. 

Щодо трудового права, то питання взаємодії норм права і норм моралі 

в регулюванні трудових відносин розглянуті в працях М. Й. Бару. В роботі 

“Правовые и иные социальные нормы, регулирующие трудовые 

отношения” [25] ним характеризуються норми трудового права, визначається 

їх місце в системі регуляторів соціальних відносин. На думку автора, норми 

моралі в регулюванні трудових відносин мають не менше значення ніж 

норми права. У колективному договір всі обов’язки поділяються на 

обов’язки юридичні й морально-політичні. Якщо перші регулюються 

нормами права і наділені юридичною санкцією, то другі регулюються 
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моральними нормами і наділені силою суспільної думки. Фахівець 

підкреслює виховне значення норм трудового права: вони дисциплінують, 

забезпечують внутрішній трудовий розпорядок, розвивають самодисципліну, 

почуття відповідальності. Науковець зазначає, що саме в трудових 

відносинах неправові норми посідають особливе місце. Під час регулювання 

трудових правовідносин спостерігається застосування норм моралі як 

критерію для оцінки поведінки учасників правовідносин як з позитивного 

боку (заохочення за добросовісну працю), так і з негативного 

(дисциплінарний або громадський вплив).  

У рукописі “Охрана трудовой чести по советскому 

законодательству” [26] М. Й. Бару аналізує поняття матеріальної й моральної 

оцінки праці. В моральній оцінці праці, що виражає немайнову сторону 

трудових правовідносин він виділяє три різновиди прав: право на трудову 

честь; право на заохочення; право на висунення. Наступні розділи наукової 

роботи присвячені розкриттю сутності цих прав. Так, право на трудову честь 

розуміється як суб’єктивне право, що належить працівникові (колективу), 

визначає міру і зміст поведінки працівника і разом з тим надає йому певну 

правомочність, зокрема право вимагати певної поведінки від інших 

зобов’язаних осіб (відповідна моральна оцінка, повага гідності та ін.). Право 

на заохочення трактується як право на оцінку досягнень працівника, 

виражену у формі публічного визнання заслуг, нагородження тощо. Право на 

висунення – право працівника, що знаходиться в трудових правовідносинах, 

вимагати переміщення на іншу, більш кваліфіковану, вище оплачувану 

роботу в зв’язку з набуттям нових знань, кваліфікацією і досвідом.  

На увагу заслуговує класифікація соціальних норм і нормативного 

матеріалу, покликаного регулювати трудові відносини, проведена у статті 

М. Й. Бару “Соотношение правовых и иных социальных норм в 

регулировании трудовых отношений” [27]. На думку автора, і норми права, і 

норми моралі, і норми громадських організацій складають єдину систему 

правил поведінки. Процес їх взаємодії виявляється як в стадії правотворчості, 
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так і в стадії правозастосування. У регулюванні трудових відносин крім 

випадків альтернативи, коли використовується або правова, або інша 

соціальна норма, спостерігаються випадки, коли застосування неправової 

норми є попередньою умовою застосування правової норми. Також в 

механізмі правового регулювання різних соціальних норм спостерігаються 

ситуації, коли одночасно використовуються правові й неправові норми 

відбувається кумулятивна дія двох видів соціальних норм. 

У дисертаційному дослідженні Б. І. Зеленка “Право на трудовую честь 

и достоинство рабочих и служащих и его обеспечение” [28] формулюється 

визначення поняття “право на трудову честь і гідність працівників і 

службовців”; аналізується сутність і форми трудової честі й гідності 

працівників; розкривається природа відповідного права; виокремлюються 

особливості правового регулювання відносин у вказаній сфері. Трудова честь 

і гідність розглядаються як немайнові елементи трудових правовідносин, 

визначається роль трудового права в їх забезпеченні. Проводиться аналіз 

способів захисту трудової честі й гідності працівників як у трудових 

колективах, так і в судах. 

Хоча зазначені вище роботи належать до радянського періоду і, 

звичайно, відображають час, який вже минув, інші умови, цілі, ідеали, але 

мають непересічне значення в розв’язанні досліджуваної проблеми. 

Сучасні дослідники проблем трудового права проблему 

співвідношення норм моралі та права при регулювання відносин у сфері 

праці також не залишають осторонь.  

Питання взаємодії норм права і норм моралі в регулюванні праці 

педагогічних працівників висвітлені в дисертаційному дослідженні 

О. М. Гоголєва “Трудовой договор с преподавателями средних специальных 

учебных заведений” [29]. У праці розкриті основні характеристики 

педагогічної праці, які визначають специфіку виникнення і змісту 

індивідуальних трудових відносин з викладачами, принципи і функції 

атестації викладачів, особливості зміни індивідуальних трудових 
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правовідносин з викладачами. Окремий розділ присвячений особливостям 

припинення трудового договору (контракту) з викладачами середніх 

спеціальних навчальних закладів. Розкривається поняття “аморальний 

проступок”. 

О. В. Тищенко у дисертації “Правові проблеми укладання, зміни та 

припинення трудового договору з педагогічними працівниками середніх 

загальноосвітніх шкіл України” [30] говориться про негативні аспекти 

морального характеру, що викликаються проведенням атестації. 

Погоджуємося з думкою науковця про те, що атестація педагогічних 

працівників, яка проводиться з метою покращення роботи фахівців, має 

забезпечуватися такими засобами, які б унеможливлювали виникнення 

конфліктів у педагогічних колективах, які руйнують взаємини між 

педагогами, негативно позначаються на здійсненні навчально-виховного 

процесу. О. В. Тищенко пропонує демократизувати порядок створення 

атестаційних комісій у середніх загальноосвітніх закладах; перешкоджати 

здійсненню психологічного тиску на колег по роботі (моббінгу), коли 

подальша робота стає для вчителя неможливою і спричиняє його вимушене 

звільнення [30].  

Питання морального стимулювання праці розглянуті М. О. Дей у 

рукописі “Правове регулювання засобів стимулювання праці в умовах 

ринкової економіки: теоретичний аспект” [31]. В дисертації висвітлюються 

питання використання заохочення працівників як засобу стимулювання 

добросовісної праці. Правове заохочення розглядається як особливий засіб 

позитивного соціально-правового впливу на поведінку людей з метою 

породження і підтримки суспільно-значущої активності, в результаті якої 

винагороджується заслужена поведінка суб’єкта і реалізується взаємний 

інтерес особи, суспільства і держави, сформульоване поняття матеріального і 

морального стимулювання працівників, характеризуються правові засоби 

забезпечення дисципліни праці та особливості їх диференціації [31].  
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Г. О. Барабаш у науковій праці “Особливості правового регулювання 

праці науковців і його вдосконалення” [32] обстоює позицію, що до 

науковців висуваються підвищені вимоги до професійних знань, моральних 

якостей та здібностей працівника, що визначає необхідність відбору кадрів, 

що здійснюється за допомогою конкурсного порядку заміщення вакантних 

посад наукових працівників, та періодичною атестацією, необхідність якої 

обумовлена постійним професійним зростанням. Зазначає, що претендент, 

який подає заяву на участь у конкурсному відборі, повинен мати крім 

відповідних професійних якостей й високі моральні якості.  

У дослідженні “Злоупотребление правом субъектами трудовых 

отношений” [33], проведеному О. М. Офман, розглядається моральна 

проблема зловживання правом як роботодавцем, так і працівником, 

виявляються й аналізуються наслідки зловживання правом цими суб’єктами. 

Зроблено висновок про доцільність введення норми, що гарантує особі, чиє 

право (як майнове, так і пов’язане з ним особисте немайнове) порушене, 

вимагати компенсації фізичних і моральних страждань, заподіяних йому в 

результаті здійснення діяння – зловживання правом. При цьому особа 

зобов’язана довести факт страждань і причинний зв’язок між діянням 

(зловживанні правом) і несприятливими наслідками, що настали. 

На особливу увагу заслуговує дисертація “Взаимодействие норм права 

и норм морали в правовом регулировании трудовых отношений” [34] 

К. Ю. Богуславської. Формами взаємодії норм права і норм моралі автор 

визнає: вплив норм моралі на формування норм права; зворотній вплив права 

на формування моральних норм; спільне регулювання нормами права і 

моралі трудових відносин; використання принципів моралі при 

правотворчості і реалізації норм трудового права. Науковий інтерес 

представляє виокремлення двох способів впливу норм моралі на 

регулювання трудових відносин. Погоджуємося з думкою вченої про те, що 

“Наявність першого способу обумовлена тим, що норми моралі є 

самостійним соціальним регулятором. У цьому випадку вони регламентують 
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відносини між людьми не опосередковано (через норми права), а 

безпосередньо, поряд з звичаями, традиціями. Такий вплив норм моралі на 

регламентацію відносин у сфері праці є не правовим, хоча умовно його 

можна розглядати як джерело суб’єктивних трудових прав” [34, c. 6]. Другий 

спосіб впливу норм моралі на регулювання трудових відносин, який виділяє 

К. Ю. Богуславська, є правовим, “… оскільки передбачає регламентацію 

трудових відносин нормами моралі через норми об’єктивного права. Це 

відбувається через наповнення відповідних норм трудового права моральним 

змістом. Таким чином, залишаючись моральною, норма набуває правової 

оболонки і виявляється в сфері праці як норма об’єктивного права” [34, с. 7].  

С. І. Кожушко у дисертації “Становлення, сучасний стан та 

перспективи розвитку законодавства про дисципліну праці в Україні” [35] 

систему заходів забезпечення дисциплінованості працівників тлумачить як 

обумовлений об’єктивними закономірностями розвитку трудових відносин 

цілісний комплекс стимулювання до належного і сумлінного виконання своїх 

трудових функцій. В роботі пропонується включити у проект Трудового 

кодексу України примірним перелік моральних заохочень, які може 

застосовувати роботодавець до сумлінно працюючих працівників. При 

цьому, зазначається, що стимулювання як засіб заохочення іноді не гарантує 

направленість активності за соціально спрямованими каналами, може при 

недотримані певних вимог спонукати до дій, які суперечать нормам права. 

У монографічному дослідженні “Равенство прав и возможностей 

работников как отраслевой принцип трудового права” [36] С. В. Єндонова 

дає характеристику провідного принципу трудового права, в основу якого 

покладена одна з найвищих моральних цінностей – рівність. Сутність 

принципу полягає в тому, що кожний працівник може скористатися 

визнаними міжнародною спільнотою й національним законодавством 

трудовими правами, а також засобами, що забезпечують здійснення цих прав 

для задоволення своїх потреб, отримання певних благ, застосування своїх 

здібностей до праці без будь-якої дискримінації. Обґрунтовані правові засоби 
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забезпечення принципу прав і можливостей працівників, головними з яких є 

єдність і диференціація норм трудового права, заборона дискримінації в 

трудових відносинах, визначається юридична відповідальність за порушення 

даного принципу. 

У рукописі “Обеспечение права работников на защиту своего 

достоинства в период трудовой деятельности” [37] А. Б. Жерукова розглядає 

питання взаємодії норм права і норм моралі через призму забезпечення права 

працівників на захист своєї гідності. Науковець виявила сутність правового 

характеру такої моральної категорії як гідність, визначаючи необхідність 

забезпечення гідності працівника в якості принципу регулювання трудових 

та інших безпосередньо пов’язаних з ними відносин. У праці висвітлені 

особливості та способи реалізації суб’єктивного права працівника на захист 

своєї гідності. Особлива увага приділена відшкодуванню моральної шкоди як 

засобу забезпечення права працівників на захист своєї гідності. Зазначається, 

що реалізація суб’єктивного права працівника на захист своєї гідності 

вимагає додаткових гарантій, а саме: на законодавчому рівні має бути 

закріплене право працівника (а) на справедливі умови праці, що забезпечує 

запобігання будь-яких посягань на робочих місцях, знущань, образ, 

агресивних дій проти працівників, а також (б) право на честь і гідність. 

У дисертації “Свобода сторон трудового договора при его заключении, 

изменении, расторжении и пределы ее ограничения” [38], її автор – 

Т. В. Руських, аналізує співвідношення категорій “свобода” і “право” в 

контексті обмеження свободи правом, визначає правові межі обмеження 

свободи сторін трудового договору, пропонує варіанти нормативного 

закріплення теоретичних конструкцій “свобода сторін трудового договору”, 

“обмеження свободи сторін трудового договору” та “межі обмеження 

свободи трудового договору”. Фахівець відмічає, що обмеження свободи 

сторін трудового договору не повинне порушувати сутність первинно 

наданої свободи, призводити до втрати її реального змісту; воно не має 

трансформуватися в дискримінацію за різними підставами; обмеження 
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свободи сторін трудового договору повинне забезпечувати оптимальне 

узгодження інтересів працівника і роботодавця, баланс інтересів особистості, 

суспільства, держави. 

Автори монографії “Заборона дискримінації – основна засада 

правового регулювання відносин у сфері праці” за загальною редакцією 

О. М. Ярошенка [39] висловлюють думку про те, що одним з проявів 

верховенства права є здійснення регулювання правових відносин не лише 

законодавством, а й іншими соціальними регуляторами, серед яких провідну 

роль відіграють норми моралі. Зазначено, що справедливість, яка належить 

одночасно і до правових, і до моральних категорій, виявляється, наприклад, у 

рівності прав, що у сфері праці знаходить вираз у рівності всіх перед 

законом; рівності доступу до праці та ін. У монографії подається визначення 

дискримінації у сфері праці та пов’язаних з цим поняттям інших дефініцій.  

І. В. Лагутіна у дисертації “Юридичний механізм забезпечення 

особистих немайнових трудових прав працівників” [40] виходить із того, що 

інститут особистих немайнових трудових прав ще не сформувався, вимагає 

розширеної, більш чіткої правової регламентації відповідно до міжнародних 

стандартів, та здійснення спеціальних комплексних наукових досліджень. 

Сформульовано поняття “особисті немайнові трудові права працівників” як 

суб’єктивних трудових прав, що є їх певними можливостями забезпечувати 

особисту цілісність, фізичну та психічну недоторканність, індивідуалізацію 

особистості та автономію у сфері трудових відносин у межах, передбачених 

чинним законодавством. Доведено, що система немайнових трудових прав 

працівників збагачується за мірою появи нових прав. Зазначену систему 

утворюють такі особисті немайнові трудові права працівника, як: право на 

інформацію працівників та роботодавців, право на професійне навчання, що 

включає в себе професійну підготовку, перепідготовку та підвищення 

кваліфікації, право на безпечні та здорові умови праці, право на моральне 

заохочення, право на захист персональних даних, право на захист трудової 

честі та гідності, включаючи захист від моббінгу, право на рівність та захист 
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від дискримінації у сфері праці. Досліджено правову конструкцію 

“юридичний механізм забезпечення особистих немайнових трудових прав 

працівників”, яким визначено єдине, цілісне і якісно самостійне явище 

правової системи, що є комплексом взаємопов’язаних і взаємодіючих 

передумов, засобів та умов, які створюють належні юридичні та фактичні 

можливості для повноцінного здійснення кожним працівником своїх 

особистих немайнових трудових прав. У структурі юридичного механізму 

забезпечення особистих немайнових трудових прав виокремлюються такі 

складові, як механізм утвердження, механізм реалізації та механізм захисту 

зазначених прав. Суб’єктивне право на трудову честь і гідність передбачає 

наявність у працівника виняткової можливості формувати уявлення про 

самого себе і свою самооцінку. Досліджуються юрисдикційні (діяльність 

судів, органів із розгляду трудових спорів, органів із нагляду і контролю за 

додержанням законодавства про працю, омбудсменів) та неюрисдикційні 

(самозахист, захист особистих немайнових трудових прав профспілками, 

доюрисдикційне врегулювання трудового спору) форми захисту зазначених 

прав. Підкреслюється, що встановлення в законодавстві вичерпного переліку 

способів захисту видається не доцільним. При цьому першорядним 

критерієм має бути можливість вибору працівником найбільш ефективного 

способу захисту особистих немайнових прав або декількох способів 

одночасно. 

Таким чином, аналіз юридичної літератури, монографічних і 

дисертаційних досліджень, присвячених проблемі взаємодії права й моралі в 

регулюванні трудових відносин з урахуванням сучасних українських реалій, 

практично немає. Між тим роль права і моралі, механізми їх взаємодії в новій 

дійсності принципово змінилися. З вищезазначеного можна зробити 

висновок, що проблема залишається по суті не розробленою і вимагає 

всебічного вивчення, що визначається нагальними потребами розвитку 

українського суспільства.  
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Отже, аналіз наукового доробку вітчизняних та зарубіжних фахівців у 

сфері трудового права дозволяє стверджувати, що їх увага в основному була 

зосереджена на таких головних напрямках: морально-етичні вимоги до 

окремих категорій працівників; заохочення та моральне стимулювання 

працівників як засоби забезпечення дисципліни праці; забезпечення честі й 

гідності працівників; свобода і рівність у відносинах у сфері праці; заборона 

дискримінації у сфері праці; зловживання правом у трудових відносинах. 

Але, досліджень, присвячених визначенню місця взаємодії норм права і норм 

моралі в регулюванні трудових відносин у сучасних реаліях нашої країни 

немає, відповідна наукова проблема залишається по суті не розробленою і 

вимагає всебічного теоретико-прикладного вивчення.  

 

1.2 Місце норми моралі в механізмі регулювання трудових відносин 

Людина може жити і розвиватися тільки в певній спільноті, де має 

місце виникнення різного роду ситуацій, що вимагають прийняття рішень, 

які б задовольняли всіх її членів. З цією метою людство прагне до створення 

певних правил. Такі правила завжди підказуються природною необхідністю 

постійного порядку, їх наявність робить можливим злагоджене співіснування 

людей у суспільстві. З метою врегулювання виникаючих у процесі спільного 

гуртожитку людей суперечок, конфліктів знаходяться і виробляються 

авторитетні, справедливі вимоги, які перетворюються в загальні правила, 

норми. 

П. О. Недбайло зазначає: “Становлення соціальних норми відбувається 

одночасно з виникненням і розвитком людського суспільства у зв’язку з 

необхідністю охопити та врегулювати поведінку людей загальними 

правилами” [41, с. 18]. Головним призначенням таких правил є забезпечення 

дисципліни і порядку в суспільному житті. Вони являють собою необхідну й 

елементарну умову підтримки зв’язків людей. Цілком погоджуємося з 

думкою науковця про те, що “Суспільне життя вимагає наявності правил, з 
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якими б люди могли узгоджувати свою поведінку, вчинки, розраховувати на 

певні результати і бути в них впевненими” [41, с. 18]. 

Норма є вимогою, яка виражає необхідний зв’язок між людьми і 

пов’язана із загрозою несприятливих наслідків для кожного, хто її не 

дотримується. 

Усі норми умовно поділяються на дві великі групи: соціальні та 

технічні. Поняття “технічні норми” використовується в широкому розумінні. 

Воно включає в себе як суто технічні норми, так й інші (санітарно-гігієнічні, 

екологічні, біологічні тощо). 

Трудова діяльність людей також передбачає певні дії з предметами 

живої і неживої природи. “Матеріальні цінності і блага, що створюються в 

процесі виробництва, – це результат праці людей, результат їх 

цілеспрямованого впливу шляхом певних дій, рухів, прийомів на окремі 

предмети навколишнього світу з метою створення інших предметів чи 

отримання результатів”, – вважає В. О. Процевський [42, с. 14]. Розуміючи 

технічні норми як правила найбільш доцільного й екологічно безпечного 

поводження людей з предметами природи, знаряддями праці та різними 

технічними засобами, правила, що вказують на найбільш економічні та 

екологічно безпечні методи, прийоми та способи впливу людей на 

матеріальний світ, їх роботу з технічними й природними об’єктами, 

вважаємо за доцільне розглядати ці норми як правила користування 

матеріальними об’єктами.  

Серед технічних норм є такі, що в силу своєї значущості мають 

закріплення в правових актах, набувають юридичної сили. Це так звані 

техніко-правові норми. За своєю сутністю ці норми є правовими, але з 

технічним змістом. Стосовно трудового права техніко-правові норми також 

мають місце (наприклад, норми з охорони праці, виробничої санітарії та 

техніки безпеки). Не випадково, згідно статей 27 та 28 Закону України “Про 

охорону праці” [43] нормативно-правові акти з охорони праці – це правила, 

норми, регламенти, положення, стандарти, інструкції й інші документи, 



 32 

обов’язкові для виконання. Згідно зі ст. 28 цього Закону України 

“Опрацювання та прийняття нових, перегляд і скасування чинних 

нормативно-правових актів з охорони праці провадяться центральним 

органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у 

сфері охорони праці, за участю професійних спілок і Фонду соціального 

страхування України та за погодженням з органами державного нагляду за 

охороною праці. Санітарні правила та норми затверджуються центральним 

органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у 

сфері охорони здоров’я. Нормативно-правові акти з охорони праці 

переглядаються в міру впровадження досягнень науки і техніки, що 

сприяють поліпшенню безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, але 

не рідше одного разу на десять років. Стандарти, технічні умови й інші 

документи на засоби праці й технологічні процеси повинні включати вимоги 

щодо охорони праці та погоджуватися з органами державного нагляду за 

охороною праці” [43]. 

Соціальні норми визначаються як стандарти діяльності, що склалися 

історично або усталилися як певні правила поведінки, виконання яких 

окремою людиною чи групою людей є необхідною умовою підпорядкування 

особистої діяльності суспільним вимогам [44, с. 452]. Вони встановлюють 

взаємні відносини між людьми. С. С. Алексєєв соціальні норми розцінює як 

певні, загальнообов’язкові еталони, зразки, правила поведінки, які діють 

безперервно в часі, відносно невизначеного кола осіб і необмеженої кількості 

випадків, що регулюють взаємовідносини людей у суспільстві [45, с. 33].  

П. О. Недбайло зазначає, що соціальні норми – це правила загального 

характеру, які відображають потреби суспільного життя та мають вирішальне 

значення для практичної діяльності людей [46, с. 5]. Вчений наполягає на 

тому, що соціальні правила – це не лише міра поведінки, а й вимоги, що 

висуваються суспільством до особистості поводити себе певним чином, а не 

інакше. Метою їх застосування є регулювання відносин між людьми шляхом 

регламентації діяльності людей. Він зазначає: “… будь-яка соціальна норма 
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виступає критерієм оцінки поведінки людей і засобом контролю за їх 

діяльністю з боку суспільства. Без норм неприпустима жодна практична 

діяльність людей” [41, с. 20]. Сутність норми як соціального явища, на думку 

науковця, складається саме у вимозі, зверненій до людей, до їх суспільного 

життя. П. О. Недбайло пише: “Норма вимагає, щоб поведінка людей їй 

відповідала. Це – вказівка про те, якою саме повинна бути поведінка людей 

на думку суспільства” [41, с. 20].  

Необхідність у соціальних нормах викликана тим, що, хоча вчинки 

людей причинно-обумовлені суспільно-історичними обставинами, вони не є 

фатальними. Людина має певну свободу вибору поведінки, в неї буває 

декілька об’єктивно можливих варіантів поведінки, тобто люди володіють 

відносною самостійністю у вирішенні питання про те, як вчинити в певних 

конкретних випадках.  

Соціальна норма – це відоме веління з метою певного упорядкування 

суспільного життя, яке розраховане на невизначену кількість типових 

випадків, має загальний характер, звернене до всіх і до кожного, хто може 

опинитися в умовах, передбачених нормою. Отже, соціальна норма повинна 

являти собою загальне правило. Якщо вимога висувається в поодинокому 

випадку, забезпечується епізодичним виконанням, то вона не може бути 

нормою. Погоджуємося з думкою І. О. Ільїна, який пише: “Обмежуючи 

притягання кожної окремої людини, соціальні норми дають можливість 

установити суспільний порядок, захистити слабкого від утиску сильного та 

привчити людей до обдуманої й виваженої поведінки. Вони покликані не 

тільки вирішувати всі виникаючі суперечки, але і попереджувати їх 

виникнення: кожний заздалегідь знає, що він “може” і чого він “не може”, 

треба лише ознайомитися з цим правилом” [47, с. 64]. 

Соціальні норми такі ж різноманітні як і відносини, які вони 

регулюють. Існує багато класифікацій соціальних норм. Науковці в основу 

кожної з них покладають певні, на їх погляд, найбільш істотні ознаки. 

Розмежування соціальних норм має значне як теоретичне, так і практичне 
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значення, бо різні суспільні відносини потребують спеціального 

регулювання. Погляди науковців на проблему розподілу соціальних норм на 

визначені види часто розходяться. 

В. Б. Ольшанський у залежності від сфери дії соціальних норм поділяє 

їх на: всезагальні (правові норми), соціально-групові (моральні норми і 

норми громадських організацій) і групові норми – систему норм, вироблених 

для ситуацій, характерних для життєдіяльності даного колективу [48, с. 512]. 

С. І. Вільнянський до соціальних норм відносить: правові норми; 

норми моралі; норми культури (“нрави”). У роботі “Право и нравственность” 

він аналізує інші класифікації, що склалися на той час. Аналізуючи 

класифікацію, запропоновану О. П. Шебановим та Ю. Г. Ткаченко, де 

соціальні норми поділяються на: норми права, звичаї, норми моралі, 

науковець зауважує, що в її основу покладаються дві різні класифікаційні 

ознаки, а отже допущене змішення форми і змісту. Погоджуємося з думкою 

С. І. Вільнянського, який наголошує: “Звичаї – це не вид норм, а форма, в 

якій можуть бути виражені норми різного змісту. Вони можуть містити в собі 

і норми права (звичайне право), і норми моралі…” [49, с. 15]. 

Але і запропонована С. І. Вільнянським класифікація не уникла 

критики. М. Й. Бару звернув увагу на невизначеність автором поняття 

“норми культури” (можливе злиття норм культури з нормами права і моралі); 

на відсутність дуже важливого виду норм – норм громадських 

організацій [27, с. 53].  

С. В. Курильов визначає два критерії для розподілу соціальних норм на 

групи. За способом забезпечення він їх класифікує на норми, виконання яких 

забезпечується державним примусом (право); суспільною думкою і 

суспільним примусом (мораль); звичкою (звичаї) [50, с. 15]. За значущістю їх 

змісту для інтересів суспільства науковець виділяє норми, зміст яких: 

визначається і відповідає корінним інтересам суспільства – це норми моралі, 

багато з яких закріплені правом і мають значення правових норм; не мають 

суттєвого значення з точки зору суспільства, однак їх дотримання необхідне 
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для упорядкування відносин між людьми у певній сфері (їх можна назвати 

організаційно-технічними нормами, важливіші з яких можуть бути закріплені 

державою в якості правових норм) та “нрави” [50, с. 16]. Останні тісно 

стикаються з моральними нормами, але, на думку фахівця, виступають 

самостійним видом соціальних норм [50, с. 16]. У цій класифікації відсутні 

норми права, бо, як стверджує автор, вони виділяються з інших соціальних 

норм головним чином способом забезпечення. Тому правові норми за своїм 

змістом можуть бути і нормами моралі, і організаційно-технічними нормами; 

правовими нормами можуть навіть бути закріпленими ті чи інші “нрави” 

(наприклад, встановлення щотижневого відпочинку в неділю) [50, с. 17, 18]. 

О. О. Якуба переконує, що основним критерієм розмежування 

соціальних норм мають виступати суб’єкт нормотворчості й спосіб 

забезпечення норм, бо саме вони визначають авторитет норми як засобу 

регулювання, бо основне призначення норм – бути регулятором поведінки. 

Цей критерій дозволяє виділити в якості дійсно самостійних норм тільки 

мораль і право (як норми створені суспільством, громадськими 

об’єднаннями, що спираються на суспільну думку, і норм, що виходять від 

держави і спираються на її силу й авторитет). В якості відносно самостійних 

видів норм вона виділяє норми громадських організацій і 

колективів [21, с. 76].  

О. Г. Дробницький класифікує всі соціальні норми на дві великі групи: 

інституційні та неінституційні. До першої вчений відносить право, а також 

різні адміністративні й організаційні норми, статути, інструкції 

тощо [51, с. 237]. Їх властивістю є те, що вони створюються особливими 

інститутами, які мають на це повноваження. Науковець зазначає, 

що “… іншу природу мають неінституційні норми (моральні норми, звичаї, 

традиції), які формуються у самому процесі спільної життєдіяльності людей і 

масового спілкування” [51, с. 239].  

Є. М. Пеньков пропонує поділ соціальних норм, в основу якої 

покладаються особливості норми у впливі на мотив поведінки особистості. 
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Науковець виокремлює дві групи соціальних норм: соціально-автономні 

норми і соціально-гетерономні. До першої групи він відносить соціальні 

норми, які містять лише загальний принцип спрямованості поведінки й 

виконувані, перш за все, в силу внутрішнього спонукання особистості. Це 

моральні норми як оцінні, так і типу “звичай”. До другої – ті соціальні норми, 

вимоги яких суворо регламентовані, а виконання яких засноване на силі 

зовнішнього спонукання. Це – правові та релігійні норми. Але, як наголошує 

Є. М. Пеньков, поза ознакою соціальної гетерономії стосовно особистості 

правові й релігійні норми ототожнювати неможна. Норми громадських 

організацій автор не вносить до цієї класифікації, бо вважає, що частина з 

них виступає як норми моралі, тобто має соціально-автономний характер, а 

частина – як норми права, тобто як соціально-гетерономні [52, с. 78]. 

Аналіз сучасної юридичної літератури засвідчує, що питання 

класифікації соціальних норм продовжує залишатись актуальним. 

О. Ф. Скакун, Ю. А. Ведерніков і В. С. Грекул [53, с. 284; 54, с. 86] 

подають такі класифікації соціальних норм. За сферами дії: економічні, 

політичні, екологічні, релігійні та ін. За регулятивними особливостями: 

норми моралі; норми-звичаї; корпоративні норми, норми права. 

В. М. Дмитрук до основних видів соціальних норм відносить: правові, 

моральні, релігійні, корпоративні [55, с. 64]. Залежно від ролі і місця 

соціальних норм у системі соціального регулювання В. О. Котюк поділяє їх 

на правові (юридичні), моральні (етичні), політичні, естетичні, норми 

громадських організацій, релігійні, корпоративні норми, звичаї й 

традиції [56, с. 23].  

Т. І. Тарахонич говорить про існування численних різновидів 

соціальних норм. За способом виникнення: стихійні норми, що виникають 

неусвідомлено з природної потреби суспільства в упорядкуванні суспільних 

відносин; та свідомі, які виникають свідомо з необхідності не лише 

впорядкування відносин, а й закріплення прав та обов’язків суб’єктів. За 

суб’єктами прийняття та охорони: норми, які приймаються та гарантуються 
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державою (правові, політичні); норми, що розробляються, приймаються та 

гарантуються громадськими об’єднаннями (корпоративні, релігійні); норми, 

що розробляються, приймаються та гарантуються суспільством (звичаї, 

традиції). За способом закріплення: усні, які існують у свідомості суб’єктів та 

передаються з покоління в покоління; письмові, що мають документальну 

форму закріплення та певний ступінь обов’язковості. За сферою 

регулювання: традиції, звичаї, норми етики, естетики, моралі, культури, 

організаційні, політичні, релігійні, корпоративні норми, норми 

права [57, с. 270-271]. 

Зазначимо, що більшість науковців поділяють всі соціальні норми на 

п’ять основних груп: норми права; норми моралі; традиції; релігійні норми; 

корпоративні норми. Кількість і назви груп соціальних норм, що виділяються 

авторами, за даною класифікацією не завжди співпадають, також її неможна 

вважати повною, бо існують норми і більш вузького призначення (наприклад, 

мода, норми етикету, які регулюють відносини не так суворо і залишають 

більше простору для свободи вибору індивідів).  

Норми моралі і норми права, як види соціальних норм, володіючи 

загальними ознаками соціальних норм, мають свої специфічні особливості, 

які дозволяють цим регуляторам посісти особливе місце в регламентації 

суспільних відносин взагалі та трудових зокрема. 

В. І. Прокопенко займає таку позицію: “Регулювання суспільних 

відносин здійснюється через регулювання соціальних дій людей, які 

виступають суб’єктами або одним із суб’єктів цих відносин. Саме шляхом 

регулювання соціальних дій людей досягається необхідна для суспільства й 

окремого індивіду координація, узгодженість у поведінці людей” [59, с. 3, 4]. 

Як зазначає С. С. Алексєєв: “Регулювати (у соціальному житті) – 

значить визначати поведінку людей та їх колективів, давати їй напрям 

функціонування й розвитку, вводити її в певні рамки, цілеспрямовано її 

упорядковувати” [60, с. 30]. Науковець вважає, що регулювання в 

соціальному житті може бути двох видів: індивідуальне і нормативне. 
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Сутність індивідуального регулювання автор вбачає в упорядкуванні 

поведінки людей за допомогою разових, персональних регулюючих акцій, 

вирішення певного питання, що стосується тільки суворо визначеного 

випадку, конкретних осіб. Нормативного – в упорядкування поведінки людей 

за допомогою загальних правил, тобто відомих моделей, зразків, еталонів 

поведінки, які розповсюджуються на всі випадки даного роду та яким мають 

підпорядковуватися всі особи, що потрапляють у нормативно 

регламентовану ситуацію [60, с. 32].  

С. С. Алексєєв виділяє переваги і недоліки індивідуального та 

нормативного регулювання. Вчений підкреслює як позитивне в 

індивідуальному регулюванні те, що воно “дозволяє вирішувати життєві 

проблеми з урахуванням особливостей ситуації, персональних якостей осіб, 

характеру виникаючих відносин” [60, с. 32]. До негативних характеристик 

він відносить те, що індивідуальне регулювання “… неекономічне, не 

повністю забезпечує сувору організованість, необхідну однаковість у 

повторюваних актах і процесах виробництва, обміну, життєдіяльності людей, 

кожного разу проблему необхідно вирішувати заново, відсутній єдиний 

загальний порядок, існують досить широкі можливості для 

суб’єктивістських, довільних рішень” [60, с. 32].  

Серед переваг нормативного регулювання С. С. Алексєєв виділяє такі 

характеристики: “… досягається єдиний, безперервно діючий і разом з тим 

економічний порядок у суспільних відносинах, підпорядкування поведінки 

людей загальним і однаковим умовам, продиктованим вимогам економіки, 

влади, усього соціального життя” [60, с. 33]. Звужуються можливості для 

господарювання випадку, досягається головна мета соціального регулювання 

– упорядкування всього соціального життя, набуття ним суспільної стійкості 

та незалежності. Нормативне регулювання зачіпає сферу суспільної 

свідомості, пов’язується з нею, з існуючою системою цінностей. Бо 

“… кожна норма у суспільстві – це масштаб, критерій оцінки майбутніх форм 

поведінки, судження про цінності, звернене в майбутнє й об’єктивоване в 
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тому чи іншому вигляді” [60, с. 33]. Недоліками нормативного регулювання є 

його використання з метою вирішення політичних питань авторитарним 

шляхом, неможливість урахування конкретної, індивідуальної ситуації, 

неповторюваних особливостей окремого випадку. Отже, відзначаючи значні 

соціальні переваги нормативного регулювання, іноді виникає потреба його 

доповнення індивідуальним. О. О. Якуба виділяє три основні завдання 

нормативного регулювання: орієнтація, стимулювання та забезпечення 

певної поведінки. Вона вважає, що норми засвоюються особистістю або 

шляхом внутрішнього прийняття (інтерналізації), або заучування [21, с. 174].  

Однією з форм нормативного регулювання відносин між людьми є 

правове регулювання, яке забезпечує відповідність поведінки їх учасників 

вимогам і дозволам, що містяться в нормах права [61, с. 218].  

У “Словнику юридичних термінів” В. В. Головченко визначає правове 

регулювання як “здійснюваний державою за допомогою всіх юридичних 

засобів владний вплив на суспільні відносини з метою їх упорядкування, 

закріплення, охорони й розвитку, а також вплив на поведінку та свідомість 

громадян шляхом проголошення їх прав та обов’язків, встановлення певних 

дозволів та заборон, затвердження певних правових актів тощо” [63, с. 121].  

Г. А. Каплан зазначає, що ідеалом правового регулювання є не 

всезагальні гарантії щастя, а умови, за яких існує необхідна міра свободи, а, 

отже, конкуренції, “антагонізму” між людьми, що спонукає їх до найбільш 

повного розвитку своїх здібностей і тим самим дає людині стимул “стати 

гідною щастя” [64, с. 28]. 

В юридичній літературі існує два погляди на сферу дії правового 

регулювання. С. М. Братусь вважає, що правове регулювання досягається і 

повністю себе вичерпує фактом видання норми права [65, с. 52]. Ми ж у 

дослідженні поділяємо точку зору О. І. Процевського, І. С. Самощенка, 

Б. В. Шейндліна, Л. С. Явича, які вважають, що правове регулювання не 

вичерпується виданням норм права, воно охоплює діяльність з моменту 
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видання норм права до забезпечення їх реалізації в конкретних 

правовідносинах [65, с. 104; 66, с. 88; 67, с. 26; 68, с. 139]. 

Головною ознакою моделі держави, що характеризується як правова, 

виступає саме ознака високої правової урегульованості відносин між 

людьми. Тому питання підвищення ролі права постають у центрі уваги, 

відображаються в найважливіших державних і громадських документах. 

Предметом правового регулювання є найважливіші для держави, об’єднань 

людей і конкретних осіб суспільні відносини, що піддаються юридичному 

регулюванню і сторони яких виступають їх свідомими, вольовими 

учасниками [69, с. 218]. 

Процес правового регулювання проходить визначені стадії:  

а) правова регламентація відносин між людьми (розробка правових 

норм як загальнообов’язкових правил поведінки);  

б) виникнення суб’єктивних прав і юридичних обов’язків (перехід від 

загальних приписів правових норм до конкретної моделі поведінки 

конкретних суб’єктів);  

в) фактичне використання суб’єктивних прав і юридичних обов’язків. 

У дослідженні дотримуємося точки зору, згідно з якою механізм 

правового регулювання визначається трьома структурними елементами: 

норми права; правовідносини; акти реалізації прав і обов’язків. 

Відносини відображають залежність особистості від зовнішніх умов і в 

той же час показують, яким чином людина реагує на ці умови. Вони 

створюють систему, яка характеризує внутрішній світ особистості, 

потенційні можливості її зміни. Виділяється кілька груп відносин: до світу – 

концепція життя, те, яким людина бачить світ; зі світом – аспекти і способи 

практичної реалізації себе у взаємодії з оточуючим світом і в процесі 

життєдіяльності; до себе – те, якою людина уявляє саму себе. 

У системі відносин велику групу складають суспільні відносини. Вони 

являють собою стійкі зв’язки між людьми та групами людей, які мають 

істотне значення для існування й функціонування певної, досить великої 
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сукупності людей. Це специфічний вид співіснування людей, що відображає 

становище соціальних суб’єктів у суспільстві, їх роль у громадському житті. 

До суспільних належать правові, економічні, політичні, духовні, професійні 

та інші різновиди відносин. Кожен з них формується і реалізується у 

функціонуванні суспільства та життєдіяльності індивіда, що пов’язане з 

певними матеріальними або ідеальними (духовними) об’єктами, які 

відіграють істотну роль у суспільному житті.  

У центрі системи трудового права України знаходиться людина як 

первинний суб’єкт права і правовідносин. Ціннісний підхід до класифікації 

суб’єктів трудового права (визнання індивіда (працівника) вищою соціально-

правовою цінністю) виводить нас до першооснови цієї галузі права, до її 

істинного джерела – людини, правові якості якої є справжньою субстанцією, 

з якої створюються, формуються всі суб’єкти, включаючи державу та її 

органи. Людина є джерелом усього правового у сфері трудового права. 

Керуючись саме таким підходом, А. М. Слюсар робить висновок, за яким 

суб’єктами трудового права України є: (а) первинний суб’єкт трудового 

права – працівник; (б) основний суб’єкт трудового права – роботодавець; 

(в) похідні суб’єкти трудового права від працівника (особа, яка шукає 

роботу; інвалід, який отримав трудове каліцтво або професійне 

захворювання; позивач або відповідач у суді та ін.); (г) службові суб’єкти 

трудового права (державні органи, професійні спілки, приватні кадрові 

агентства, комісії по трудових спорах, примирні комісії, трудові арбітражі та 

ін.) [70, с. 407]. 

Життя людини у суспільстві характеризується таким поняттям, як 

“соціальність”. Функціонування соціальності має не інстинктивне, а свідоме 

спрямування і припускає наявність в індивіда здатності мислити, аналізувати, 

оцінювати, приймати рішення, трансформувати свої оцінки й рішення в дії і 

вчинки за допомогою вольових зусиль. Соціальність не є довільною, а 

визначається історичною необхідністю і становить собою процес утворення 

розумним суб’єктом нових суспільних форм і відповідних юридичних умов 
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для власного буття, внаслідок чого суб’єктами права можуть бути виключно 

люди та їх колективні об’єднання. 

У юридичній енциклопедичній літературі зазначається, що “суспільні 

відносини органічно пов’язані з формами та способами соціальної діяльності 

людей та їх спільнот, соціальними інтересами та потребами (справедливість 

чи несправедливість, рівність чи нерівність, однорідність чи неоднорідність, 

активність чи пасивність та ін.). Визначають зміст і характер права в цілому 

та окремих його галузей. Їх вивчення є необхідною передумовою 

поглибленого пізнання та планомірного поліпшення правовідносин і всієї 

системи права” [71, с. 428]. 

У підручнику “Трудове право України : Академічний курс” за 

редакцією П. Д. Пилипенка суспільними визнаються такі відносини, що 

“складаються в результаті вольових дій їх учасників, у переважній своїй 

більшості врегульовані правовими нормами. Тому навіть не усвідомлюючи 

того, люди, вступаючи між собою в найрізноманітніші стосунки з приводу, 

наприклад, одержання роботи, стають учасниками правових відносин. Отже, 

якщо суспільні відносини – це стосунки між людьми у процесі їх спільної 

діяльності, то правові відносини виражають вже їх правову 

форму” [72, с. 58].  

На думку Ю. К. Толстого, правові відносини виступають як 

опосередкована ланка, через яку норма права регулює відносини між 

людьми [73, с. 34]. 

С. С. Алексєєв розглядає правовідносини як засіб переводу загальних 

приписів юридичних норм у площину суб’єктивних юридичних прав і 

обов’язків для даних суб’єктів [74, с. 131]. В. В. Головченко, 

В. С. Ковальський визначають правові відносини як суспільні відносини, 

врегульовані нормам права, які виражаються у взаємних правах і обов’язках 

суб’єктів права [62, с. 123].  

Правові відносини виникають за умови настання передбачених законом 

юридичних фактів та являють собою індивідуалізовані відносини між 
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окремими особами, пов’язаними між собою правами та обов’язками, які 

визначають забезпечені законом межі можливої й необхідної поведінки.  

Правовідносин як таких, абстрактних, що не належать до певної 

конкретної сфери суспільних зв’язків, тобто поза галузевою причетністю, не 

існує. Отже, відповідні загальнотеоретичні критерії визначення 

правовідносин можуть себе конкретно виявити лише в межах якихось 

конкретних галузевих правовідносин. 

О. І. Процевський зазначає: “…правовідносини постають перед нами як 

форма існування суспільно-трудових відносин. Але норма права не 

перетворює і не може перетворити суспільні відносини в правові без 

учасників цих відносин. З цього боку участь громадян в якості суб’єктів 

трудових відносин обумовлює необхідність їх регулювання нормами права. 

Звідси, не норма права перетворює трудові відносини на трудові 

правовідносини, а правосуб’єктність відносин, викликаючи потребу в 

застосуванні правових норм, перетворює конкретні суспільні відносини в 

правовідносини” [66, с. 33, 34]. Вчений наголошує, що право і дії людей 

настільки взаємообумовлені, що ні одне з них окремо не може привести до 

перетворення суспільних відносин у правовідносини. Тільки разом вони 

служать основою такого перетворення. 

Для виникнення трудових правовідносин, крім самих норм права, 

необхідно, щоб учасники майбутніх правовідносин вчинили певні, 

передбачені законом дії: уклали договір, вступили на навчання, 

влаштувалися на роботу тощо. Правовідносини – це завжди двосторонній 

зв’язок конкретно визначених суб’єктів, в якому одна сторона має права, а 

інша – відповідні обов’язки [72, с. 59].  

Трудові правовідносини, що виникають при реалізації права на працю і 

здійсненні обов’язку працювати, можуть бути визначені як відносини, в яких 

одна сторона (громадянин) зобов’язується виконувати обумовлену трудовим 

договором роботу, відповідну їй міру праці й вимагати її оплати, а інша 

сторона (підприємство, установа) зобов’язується надавати таку роботу, 
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вимагати її виконання й оплачувати працю за її кількістю і якістю [66, с. 44]. 

Серед умов виникнення трудових правовідносин В. І. Прокопенко виділяє: 

а) настання трудової праводієздатності; б) наявність правової норми; 

в) наявність юридичного факту [75, с. 163-166].  

О. І. Процевський трудові правовідносини поділяє на основні та 

похідні. Основні, у свою чергу, – на первинні (виникають при реалізації 

права на працю і здійсненні обов’язку працювати) і вторинні (виникають у 

процесі трудової діяльності). Вторинні трудові правовідносини науковець 

поділяє на два види: заохочувальні та охоронні [66, с. 44]. Зміст первинних 

трудових правовідносин може змінюватися лише за згодою сторін, а 

регулювання прав і обов’язків, що випливають з вторинних правовідносин, 

не залежить від волі працівника. 

У дослідженні погоджуємося з думкою П. Д. Пилипенка, В. Я. Бурак, 

З. Я. Козак, які вважають, що трудовими правовідносинами є “увесь 

комплекс суспільних відносин (а не лише власне трудові), які становлять 

предмет трудового права як самостійної галузі, врегульовані нормами 

трудового права, що виникають у результаті укладення трудового договору 

(власне трудові), а також відносини з приводу встановлення умов праці на 

підприємствах, навчання й перекваліфікації за місцем роботи та відносини, 

пов’язані з наглядом і контролем за додержанням трудового законодавства, 

вирішенням трудових спорів та працевлаштуванням громадян” [72, с. 60]. 

Основним видом трудових правовідносин є власне трудові 

правовідносини. В. І. Прокопенко зазначає: “Ці правовідносини в науці 

трудового права визначають, спираючись на легальне визначення трудового 

договору, що міститься в ст. 21 Кодексу законів про працю 

України” [75, с. 170].  

С. М. Прилипко й О. М. Ярошенко доводять, що трудові відносини 

характеризуються такими специфічними рисами: один із суб’єктів відносин 

(працівник) включається в трудовий колектив підприємства й особистою 

працею бере участь у виконанні завдань, які поставлені іншим суб’єктом 
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(роботодавцем); зміст трудових відносин зводиться до виконання 

працівником певного роду роботи відповідно до його трудової функції 

(професії, спеціальності, кваліфікації та посади); робота виконується в 

умовах певного трудового режиму з підпорядкуванням працівника 

регламентованим умовам спільної діяльності; перехід із категорії фізичної 

особи в категорію працівників опосередковується особливим юридичним 

фактом (простим (трудовий договір) чи складним (трудовий договір + акт 

обрання, призначення, направлення тощо)) [76, с. 16, 17]. 

Елементи трудових правовідносин (робочого часу і часу відпочинку, 

оплати праці, трудової дисципліни) визначаються на підставі дефініції 

трудового договору, що міститься у ч. 1 ст. 21 КЗпП України [77]. Зокрема, 

правовідносини робочого часу виникають після укладення трудового 

договору на підставі правової норми, яка визначає нормальну тривалість 

робочого часу протягом тижня [77].  

Другу групу відносин, що складають предмет трудового права, 

становлять відносини, пов’язані з трудовими. Як зазначає В. О. Процевський, 

всі інші правовідносини, які складають предмет трудового права, без зв’язку 

з трудовим не мають самостійного значення й існують лише тому, що є 

трудові правовідносини, або раніше були, або будуть в майбутньому. Їх 

можна класифікувати на: відносини, які передують трудовим відносинам 

(виникають і розвиваються до трудових і припиняють своє існування з 

появою останніх, наприклад: правовідносини з працевлаштування, 

професійної підготовки тощо); відносини, які супроводжують трудові 

(виникають та розвиваються паралельно з трудовими і фактично 

забезпечують нормальне їх існування, наприклад, правовідносини з нагляду 

за охороною праці, організаційно-управлінські, з розгляду трудових спорів 

тощо); відносини, які випливають із трудових відносин (виникають після 

припинення трудових і мають за мету матеріальне забезпечення звільненого 

працівника, а також у випадках поновлення його на роботі). Всім відносинам, 

які є предметом трудового права, притаманні такі якості: вони виступають як 
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юридична форма відносин між людьми у сфері застосування здатності до 

праці; в них віддзеркалюється воля держави і суб’єктів відносин; в них також 

реалізуються норми і принципи трудового права і слугують розвитку 

відносин [42, с. 67]. 

Регулювання нормами права трудових відносин визначається 

особливостями трудового права, головна з яких виявляється в його 

дуалістичній природі, а саме в органічному поєднанні й співіснуванні в 

межах цієї галузі права як публічно-правових, так і приватно-правових основ. 

Така специфіка визнавалася і визнається всіма дослідниками [78; 79; 80].  

Свого часу Л. С. Таль у науковій роботі “Очерки промышленного 

рабочего права” (1918 р.) писав: “До складу промислового права входять 

тільки норми, що визначають внутрішній порядок підприємства, якому 

підпорядковуються особи, що віддають йому свою працю за договором. Цей 

порядок складається з двох різнорідних елементів. Він частково 

встановлюється господарем підприємства … частково порядок нормується 

державою и в цій частині складає предмет юридичної дисципліни, що 

йменується то робочим, то фабричним законодавством, то промисловим, то 

соціальним правом” [81, с. 2]. Вчений зазначає, що “… під цими назвами 

викладаються публічно-правові положення закону, що стосуються умов 

праці працівника, їх охорони та забезпечення, організації нагляду за 

промисловістю … Промислове право таким чином складає нероздільну 

суміш норм публічного та приватного права” [81, с. 2]. Також науковець 

наголосив, що приватне промислове право … розростається у самостійний 

відділ нової наукової дисципліни, що має велике майбутнє – дисципліни 

соціального або трудового права” [81, с. 3].  

Основною специфічною рисою трудових відносин є їх особистий 

характер. Трудові відносини “… носять особистий характер, бо права і 

обов’язки працівників складають особистісний зміст трудових 

правовідносин, відображають їх індивідуалізацію, закріплену трудовим 

договором (контрактом)” [42, с. 63]. Включаючись у трудові відносини, 



 47 

працівник виконує певну трудову функцію, а саме роботу, що відповідає 

визначеній спеціальності, кваліфікації або посаді, використовуючи особисту 

працю. Ця особливість витікає із самої природи живої праці як особистої 

вольової діяльності громадянина.  

Слід зауважити, що для того, щоб стати працівником, особа повинна 

володіти трудовою правоздатністю (гарантованою законом можливістю мати 

трудові права, яка для громадян України є рівною для всіх, бо її обсяг 

визначається єдиною ознакою – особистою здатністю до праці незалежно від 

статі, національності, раси, майнового стану, партійної приналежності, 

релігійних переконань), трудовою дієздатністю (здатністю особи своїми 

діями набувати та реалізовувати трудові права та обов’язки) і 

деліктоздатністю (здатністю нести юридичну відповідальність за порушення 

трудових прав та обов’язків). 

Наймана праця нерозривно пов’язана з особистістю працівника, що її 

представляє. Л. С. Таль відносив робочу силу до особистих благ (особистих 

нематеріальних благ) [81, с. 125].  

Наступна ознака трудових відносин у тому, що вони мають тривалий 

характер. На питання надання за трудовим договором роботи на тривалий час 

звертають увагу ряд вчених (М. Г. Александров, Л. Я. Гинцбург, Л. С. Таль, 

А. І. Шебанова та ін.). Зокрема, М. Г. Александров серед головних ознак 

трудових правовідносин виділяє їх тривалий характер [82, с. 122-129]. І зараз 

дана ознака відноситься до специфічних особливостей трудових відносин і 

розглядається як відмінна від інших відносин, що також пов’язані із працею 

людини (цивільних, адміністративних).  

Якщо в цивільних правовідносинах, наприклад, у відносинах 

відшкодування моральної шкоди, шкода може наноситися одним суб’єктом 

іншому і за відсутністю між ними договірних або інших регулятивних 

зв’язків, то в трудових правовідносинах такий зв’язок повинен бути 

обов’язково. Як зазначає В. О. Процевський, трудові відносини “…не 

припиняються з закінченням робочого дня, на час перебування працівника у 
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відпустці чи його відсутності на роботі з іншої причини за умови не 

розірвання трудового договору” [42, с. 63].  

Відмінною особливістю трудових правовідносин від інших, пов’язаних 

з працею, але врегульованих нормами цивільного права, є включення 

працівника до складу трудового колективу конкретного підприємства, де 

його діяльність, пов’язана з виконанням певних трудових функцій, 

регламентується вимогами внутрішнього трудового розпорядку, 

встановленого на даному підприємстві, в установі, організації [42, с. 63]. 

Включаючись у трудову діяльність, робітник отримує не лише індивідуальну 

роботу й супутній їй комплекс індивідуальних трудових прав, а також 

додаткові особисті обов’язки, що випливають з організації та управління 

колективною працею [83, с. 24].  

Специфічною характеристикою трудових відносин є їх побудова на 

відшкодувальному принципі – обов’язковості винагороди за затрачену 

працю. М. Й. Бару зазначає, що одним із корінних принципів 

господарювання є принцип матеріальної зацікавленості в результатах праці, 

який стимулює працю кожного робітника і разом з тим є важливим фактором 

підвищення продуктивності праці підприємства в цілому [26, с. 9]. 

Винагорода за працю є необхідним елементом трудового договору. У ст. 94 

КЗпП України та ст. 1 Закону України “Про оплату праці” [84] записано, що 

заробітна плата є винагородою, обчисленою, як правило, в грошовому виразі, 

яку роботодавець виплачує працівникові за виконану ним роботу. Але, як 

вважає М. Й. Бару, не всі обов’язки навіть майнового характеру є дією у 

відповідь на роботу працівника [26, с. 12]. Наприклад, у ст. 163 КЗпП 

України зазначено, що на роботах із шкідливими і небезпечними умовами 

праці, а також у несприятливих температурних умовах, працівникам 

видаються безплатно за встановленими нормами спеціальний одяг, 

спеціальне взуття й інші засоби індивідуального захисту. Статті 165 та 166 

КЗпП України відображають вимогу видачі безплатного мила та 

знешкоджуючих засобів, молока і лікувально-профілактичного харчування. 
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Ці обов’язки мають матеріальний зміст, але не виступають відповідною дією 

адміністрації. Таким чином, не тільки міра праці, а й гарантія охорони 

здоров’я робітника є підставою отримання певних майнових благ, які 

являють собою, як і заробітна плата, винагороду за працю. 

Важливою особливістю трудових відносин є поєднання в них рівності 

та субординації їх сторін. Трудовий договір укладається добровільно, а його 

суб’єкти знаходяться в рівному становищі. Договірне регулювання праці 

передбачає свободу вибору умов праці і можливість на рівні індивідуального 

договору передбачення особливостей праці конкретного працівника. Після 

підписання договору найманий робітник потрапляє в підпорядкування до 

керівника, який наділений владою, організує колективну працю, встановлює 

свої правила тощо.  

Трудові відносини характеризуються кореспондуючим характером. 

Праву однієї сторони трудових відносин кореспондує обов’язок іншої 

сторони і навпаки. Наприклад, виконанню трудових обов’язків, що лежать 

на одному суб’єкті трудових правовідносин – на працівникові, кореспондує 

ряд обов’язків іншого суб’єкта тих самих правовідносин – підприємства чи 

установи. Наприклад, праву працівника на фактичну зайнятість роботою 

відповідає обов’язок роботодавця з надання йому такої роботи. 

Роботодавець, зокрема, зобов’язаний виділити працівнику робоче місце, 

забезпечити знаряддями та предметами праці, створити нормальні умови для 

роботи; підтримувати справний стан машин, станків та обладнання; 

своєчасно забезпечувати технічною документацією та матеріалами, 

інструментами, які необхідні для виконання роботи; вчасно постачати 

електроенергію, газ та інші джерела енергопостачання; забезпечувати 

безпечні та здорові умови праці. 

Особливістю трудових правовідносин є те, що вони є 

диференційованими. Як зазначає О. І. Процевський: “У сфері трудового 

процесу спостерігається така особливість: здійснення одних прав і обов’язків 

тягне виникнення нових прав і обов’язків, які визначають подальшу 
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поведінку в процесі праці. Ці останні права і обов’язки до того ж мають 

заохочувальну або охоронну мету” [66, с. 51]. Так, правилами внутрішнього 

розпорядку та іншими нормативними актами передбачаються за зразкове 

виконання трудових обов’язків та інші досягнення в роботі заохочувальні 

заходи, але первинні правовідносини з їх елементами відшкодування не 

передбачають обов’язку заохочення. Обов’язок адміністрації заохочувати 

звернений до невизначеного кола працівників і не витікає з первинних 

трудових правовідносин. Реалізація адміністрації загального обов’язку 

заохочення до конкретного працівника призводить до виникнення 

заохочувальних правовідносин. Фактичне досягнення умов заохочення 

виступає юридичним фактом, а тому і підставою виникнення нових 

заохочувальних правовідносин. 

Правоохоронна діяльність за своїм характером являє собою владну 

діяльність з охорони приписів норм трудового права від порушень. 

Застосовувана на основі норм права правоохоронна діяльність адміністрації 

призводить до виникнення, зміни або припинення конкретних правовідносин. 

Так, типові правила внутрішнього трудового розпорядку дають адміністрації 

право притягати працівників до дисциплінарної відповідальності за 

порушення трудової дисципліни. Правовідносини, які при цьому виникають, 

мають охоронний характер [66, с. 52, 53]. Але, звичайно, виникнення нових 

трудових правовідносин як заохочувальних, так і охоронних, можливе лише 

за наявності первинних трудових правовідносин, які виступають правовою 

основою для отримання прав і обов’язків у процесі трудової діяльності, 

здійснення яких призводить до виникнення вторинних трудових 

правовідносин, які, як і первинні, спрямовують певним чином поведінку 

суб’єктів, що застосовують свою здатність до праці. 

Зазначимо, що трудові правовідносини регулюються і нормами права, і 

угодами, що укладаються адміністрацією з профспілковими органами. 

Залучення профспілкових органів до участі у регулюванні трудових 
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правовідносин є свого роду послабленням імперативного характеру норм 

трудового права, що регулюють вторинні трудові відносини [66, с. 127]. 

Як було зазначено вище, особливо важливе значення має регулювання 

трудових відносин нормами права. Остання є формою прояву права у вигляді 

санкціонованих державою обов’язкових правил загального характеру (закон, 

указ, декрет, постанова) в певній галузі суспільних відносин. Регулююча 

роль норм права полягає в тому, що суб’єкт вимагає від інших осіб 

відповідної поведінки, а також у тому, що порушення її вимог зумовлює 

застосування заходів впливу держави до правопорушника [61, с. 167].  

Нормам права, як виду соціальних норм, властиві всі їх ознаки: 

нормативність; можливість виступати регуляторами відносин між людьми; 

спрямованість на взаємовідносини між людиною і суспільством або іншою 

соціальною групою; загальний характер; наявність певної санкції за 

порушення та ін. Але, існують певні специфічні ознаки правової норми:  

– приймається в чітко встановленому порядку: видається 

уповноваженими на те суб’єктами в межах їх компетенції й у відповідності з 

певною процедурою (розробка, обговорення, прийняття, вступ у дію, зміна 

або відміна дії); 

– має формальну визначеність, якої набуває після викладення її в 

законах та інших джерелах права в письмовому вигляді; 

– забезпечується всіма мірами державного впливу, включаючи 

примус: держава створює реальні умови для добровільного здійснення 

суб’єктами зразків поведінки, сформульованих у нормах права; застосовує 

способи переконання і примусу до бажаної поведінки, зокрема, ефективні 

санкції в разі невиконання вимог норми права [53, с. 298, 299];  

– чинність припиняється, скасовується за спеціальною 

процедурою. 

Актуальним є питання про класифікацію правових норм, яке фахівцями 

вирішується по-різному. Основною причиною відмінностей у точках зору є 

відсутність єдності в поглядах на основи класифікації. За основи класифікації 
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правових норм приймаються ознаки, що характеризують як зміст, так і 

форми вираження правових норм, ознаки, властиві як самим правовим 

нормам, так і органам, що їх встановлює, тощо. 

Однією з найбільш ґрунтовних класифікацій норм права є поділ за 

предметом правового регулювання. В. І. Прокопенко зазначає, що норми 

права, предмет яких становить врегулювання трудових відносин у 

формальному значенні, є джерелом трудового права [59, с. 7].  

У галузі трудових відносин норми права, виступаючи спрямовуючим 

учасником взаємодії, оформлюють найбільш доцільну систему організації 

праці і створюють умови для досягнення суспільно-необхідних її результатів. 

Норми права передбачають правила охорони праці, різноманітні заходи 

заохочення за добросовісну працю, а також заходи правового впливу 

відносно тих осіб, які порушують трудову дисципліну. Норми трудового 

права досить різноманітні. М. Й. Бару наголошує: “… їх відмінності 

визначаються джерелом, сферою дії, єдністю та диференціацією, 

імперативністю та диспозитивністю тощо. Одні норми надають сторонам 

широку сферу для угод; інші не припускають ніяких відхилень від волі 

законодавця, вираженій у конкретній формі. Жодна галузь права не 

вирізняється такою мозаїчністю” [25, с. 7]. 

На думку М. Й. Бару, увесь нормативний матеріал, покликаний 

регулювати трудові відносини, можна класифікувати таким чином: а) норми, 

що охороняють право на працю; б) норми, що регулюють внутрішній 

трудовий розпорядок; в) норми, що регулюють матеріальні і моральні 

стимули до праці; г) норми гарантійні; д) норми забезпечувальні (на випадок 

хвороби, старості тощо). Науковець також пропонує класифікацію норм, що 

регулюють трудові відносини, за джерелом встановлення: норми, встановлені 

правотворчими органами (закони, укази, підзаконні акти) та норми, 

встановлені угодами. Перші наділені особливим авторитетом і силою, мають 

повсюдне розповсюдження, вони посідають провідне місце; другі мають 

локальне значення і обмежуються лише певним колом відносин, що 
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складаються на конкретному підприємстві [85, с. 56]. Тому норми, 

встановлені угодами, не можуть входити в суперечність із нормами, що 

мають силу закону чи підзаконного акту. 

О. І. Процевський також виділяє два види норм трудового права. Одні 

норми свій регулюючий вплив здатні виявляти через угоди. Знаходячи 

втілення у правових відносинах, вони протягом усього існування вимагають 

двобічного волевиявлення. Інші норми відрізняються категоричністю і для 

свого застосування угоди не вимагають. Умовою їх реалізації є визначене 

правове положення осіб, чию поведінку передбачається регулювати. Норми 

трудового права можуть встановлювати права і обов’язки сторін імперативно 

та диспозитивно. У першому випадку встановлення умов праці можливе 

тільки в централізованому порядку, в другому – допускається 

децентралізація. Норма, що прийнята в децентралізованому порядку може 

бути як імперативною, так і диспозитивною [66, с. 122]. Імперативні норми 

трудового права мають яскраво виражений представницько-зобов’язальний 

характер, а диспозитивні володіють різною формою вираження правових 

приписів [66, с. 142]. Диспозитивні норми трудового права класифікують на 

два види: норми, що встановлюють один варіант або кілька варіантів 

поведінки, і норми, що встановлюють лише межі розсуду для суб’єктів 

нормативної угоди, тобто правові принципи [66, с. 152]. 

Відповідно до принципу єдності і диференціації регулювання трудових 

відносин всі норми трудового права поділяються на дві групи:  

– загальні, що поширюються на всіх осіб найманої праці; 

– спеціальні, що поширюються на окремі категорії працівників.  

Загальні норми характеризуються поширенням трудових прав і 

обов’язків на всіх працівників незалежно від фактичних умов їх праці. Так, у 

ст. 2 КЗпП України закріплене право громадян України на працю, вільний 

вибір професії, роду занять і роботи. Це положення конкретизується й в 

інших статтях Кодексу та законодавчих актах про працю. 
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Поряд із загальними нормами трудового права в трудовому 

законодавстві існують норми, які передбачають деякі суттєві відмінності в 

правовому регулюванні праці окремих категорій працівників. Створення 

спеціальних норм визначається відмінностями в умовах праці, характером 

трудового зв’язку працівника з власником, особливостями галузей 

господарства тощо. Спеціальні норми поширюються тільки на певну групу 

працюючих, шляхом включення в загальні законодавчі акти про працю 

спеціальних положень, а також шляхом виключення можливості 

застосування окремих положень загального законодавства про працю до 

деяких категорій працівників. Диференціюють спеціальні норми, в 

основному, за характером і умовами праці, за віком, за статтю, за станом 

здоров’я працівників. В. І. Щербина зазначає, що “… безумовною складовою 

відповідності змісту і духу норм трудового права є відображення в них 

ментальності й духу українського народу, його традицій та укладу життя, бо 

дієвість норм будь-якої галузі права, а особливо трудового, безпосередньо 

залежить від закріплення в нормах права психологічних, мотиваційних 

важелів їх реалізації. Ментальність працівників, їх національні й релігійні 

відмінності, рівень освіченості, професійної підготовки, згуртованості й інші 

соціальні та психологічні фактори суттєво впливають на дієвість норм 

трудового права. Тому, врахування кількісних і якісних показників 

населення: за віком, статтю, етнічним складом, рівнем освіченості, достатком 

тощо – є обов’язковим при визначенні змісту норм трудового права, які 

розраховані на громадян України” [86, с. 366, 367]. 

В. С. Венедіктов, С. О. Іванов, Р. З. Лівшиць, О. С. Пашков, 

К. М. Гусов, В. М. Толкунова поділяють спеціальні норми на (а) норми-

вилучення, (б) норми-доповнення і (в) норми-пристосування [87; 88; 89; 90].  

Переважним видом правових норм у диференціації правового 

регулювання є норми-доповнення. Вони, як правило, встановлюють 

додаткові пільги, переваги, чим наближають правове регулювання до 

конкретних працівників, які володіють специфічними особистими ознаками і 
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працюють у різних умовах (п. 1 ст. 3 КЗпП України, який вказує на 

особливості праці деяких категорій працівників; ст. 9
1
 КЗпП встановлює 

додаткові трудові й соціально-побутові пільги; ч. 3 ст. 13 КЗпП і ч. 3 ст. 3 

Закону України “Про колективні договори і угоди” [91] закріплюють, що 

колективний договір може передбачати додаткові, порівняно з чинним 

законодавством і угодами гарантії, соціально-побутові пільги; ч. 5 ст. 51 

КЗпП передбачає норму, згідно з якою скорочена тривалість робочого часу 

може встановлюватись за рахунок власних коштів на підприємствах і в 

організаціях для жінок, які мають дітей віком до 14 років або дитину 

інваліда). Але, норми-доповнення не тільки містять або встановлюють 

додаткові правові гарантії. Ці норми можуть встановлювати, наприклад, 

додаткові підстави припинення трудових відносин (п. 3 ч. 1 ст. 41 КЗпП, де 

вказано: “Крім підстав, передбачених статтею 40 цього Кодексу, трудовий 

договір з ініціативи власника або уповноваженого ним органу може бути 

розірваний також у випадках… вчинення працівником, який виконує виховні 

функції, аморального проступку, не сумісного з продовженням даної 

роботи”). Вважаємо, що норми-доповнення, що встановлюють додаткові 

пільги, виражають прямі вказівки на захист моралі в трудових відносинах є 

показником взаємодії моралі і права.  

Норми-вилучення вводять певні обмеження для окремих категорій 

працівників та скасовують відносно них дію загальних норм. Поширеною є 

думка, що ці норми знижують загальний рівень правових гарантій 

(наприклад, працевлаштування іноземних громадян). Але, такі норми можуть 

встановлювати і більш пільговий режим праці для окремих працівників 

(ст. 26 КЗпП – передбачає перелік осіб, для яких випробування при прийнятті 

на роботу не встановлюється; ст. 55 КЗпП, в якій зазначено: “Забороняється 

залучати до роботи в нічний час: 1) вагітних жінок і жінок, що мають дітей 

віком до трьох років; 2) осіб, молодших вісімнадцяти років; 3) інших 

категорій працівників, передбачених законодавством”; ст. 63 КЗпП – 

забороняє залучення до надурочних робіт певних категорій працівників; 
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певні норми-вилучення містяться в главі “Праця жінок” (ст. ст. 174, 175, 177), 

у главі “Праця молоді” (ст. ст. 188, 190, 191, 192, 194, 195, 198) тощо. 

Обстоюємо позицію, що встановлення пільгового режиму праці для окремих 

категорій працівників є виявом моралі через норми права. 

Норма-пристосування не змінює змісту загальної норми, а лише 

адаптує її до певних умов. На думку О. В. Лавріненка, “при застосуванні 

терміну “норма-альтернатива” – спеціальна норма переходить у площину 

правозастосовної діяльності, а відмінна ознака (характер співвідношення 

загальної й спеціальної норм) губиться й відходить на задній 

план” [92, с. 190]. Також вчений звертає увагу на те, що деякі науковці 

окремою групою виділяють “норми, що встановлюють підвищену 

відповідальність”. Він ґрунтовно доводить, що подібні норми не є 

самостійним видом спеціальних норм трудового права і у залежності від 

свого змісту можуть бути або нормами-доповненнями, або нормами-

виключеннями. У дослідженні розділяємо точку зору О. В. Лавріненка, який 

зазначає, що “… необхідно застосовувати єдину загальновизнану систему 

класифікації спеціальних норм. За основу тут може бути взято їх поділ на три 

основні види, як-от: “норми-вилучення”, “норми-доповнення”, “норми-

пристосування”, решта спеціальних норм… є лише різновидами 

останніх” [92, с. 189-198].  

У регулюванні трудових відносин важливе місце посідають локальні 

норми права, які приймаються безпосередньо на підприємствах, в установах, 

організаціях власником або уповноваженим ним органом за погодженням з 

трудовим колективом чи профспілковим комітетом, але попередньо 

санкціонуються державою й приймаються у встановленому законом порядку 

(норми, відображені в колективному договорі, правилах внутрішнього 

трудового розпорядку, положеннях про преміювання тощо). О. М. Ярошенко 

доводить, що порівняно з законодавчим регулюванням, здійснюваним у 

централізованому порядку, локальне має свою специфіку, а саме: 

а) здійснюється безпосередньо у сфері праці – на підприємствах, в установах 
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та організаціях; б) відчуває опосередкований вплив держави за допомогою 

трудового законодавства (органи державної влади й органи управління не 

беруть прямої участі в локальному регулюванні відносин у царині праці); 

в) має підзаконний характер, розвиваючи, уточнюючи, й конкретизуючи 

головним чином положення законодавчих та інших нормативних актів, 

прийнятих у встановленому законом порядку компетентними органами, і не 

може суперечити централізованому регулюванню; г) спрямовано на 

впорядкування таких суспільних відносин, які є специфічними для даного 

підприємства, установи чи організації і які не врегульовані або не цілком 

урегульовані в централізованому порядку; д) виступає формою саморегуляції 

працівниками й роботодавцем (безпосередньо або опосередковано) тих 

питань у сфері праці, що належать до компетенції підприємства, установи чи 

організації; е) здійснюється за участю самих працівників підприємства або їх 

представницького органу; є) нерідко виступає в ролі експериментального 

регулювання, в перебігу якого провадиться перевірка доцільності того чи 

іншого варіанту вирішення питання; ж) може містити елементи 

випереджуючого регулювання, спрямованого на ліквідацію прогалин у праві, 

пошуку адекватного варіанту правової регламентації умов праці [93, с. 214]. 

У трудовому праві існують норми, які не містять конкретних правил 

поведінки, а визначають лише правові принципи. Вони об’єктивно 

передбачають волю третьої особи, що не виступає стороною в трудових 

відносинах, але представляє інтереси працівників. Такі норми передбачають 

укладання нормативної угоди, що відповідає вимогам правової норми. В 

одних випадках такі норми закріплюють один або кілька варіантів поведінки 

для вибору, в інших – встановлюють межі, за які сторони не можуть 

виходити. 

Безперечно, норми трудового права, виходячи з їх сутності, відіграють 

провідну роль у регулюванні трудових відносин, але слід зауважити, що 

правові норми, які регулюють трудові відносини громадян, не обмежуються 

лише нормами трудового права. Існують такі юридичні поняття, які однаково 



 58 

розуміються й застосовуються в різних галузях права. Наприклад, давність, 

умова, строк, обов’язок, вина тощо. Оскільки цивільне право детально 

присвячує цим поняттям ряд норм, то відпадає необхідність присвячувати 

норми трудового права цим же поняттям. Норми цивільного права можуть 

бути використаними в цих випадках для розв’язання справ, пов’язаних з 

трудовими відносинами.  

Поділяємо думку М. Й. Бару, який підкреслює те, що, оскільки в 

трудових відносинах беруть участь люди, які наділені волею, свідомістю, 

інтелектом, у практиці виникають ускладнення при регулюванні трудових 

відносин, викликані пороками волі учасників цих відносин, немає 

необхідності регулювати питання про наслідки здійснення дії під впливом 

пороків волі в трудових правовідносинах, особливо в КЗпП, норми 

цивільного права повинні субсидіарно застосовуватися в таких випадках до 

трудових відносин [25, с. 26]. 

При розв’язанні питань про регресну та солідарну відповідальність 

використовують норми цивільного права, що пояснюється тим, що об’єктом 

регулювання цивільного права виступають майнові та пов’язані з ними 

особисті немайнові відносини, а об’єктом регулювання трудового права – 

трудові відносини, які в більшій своїй частині є майновими й особистими 

немайновими відносинами. Це не означає, що трудові відносини не мають 

своєї специфіки і що вони втрачають ознаки, необхідні для об’єкта особливої 

галузі права, якою є трудове право. Це також не означає, що трудові 

відносини є різновидом майнових (цивільних) відносин. Але це означає, що 

між об’єктами деяких галузей права маються загальні риси, які дають 

підстави застосовувати ідентичні способи правового регулювання і такі, що 

виключають необхідність дублювати правові норми в різних галузях права. 

Саме це визначає можливість у ряді випадків субсидіарно застосовувати 

деякі норми цивільного права до трудових відносин [25, с. 27]. М. Й. Бару, 

поділяючи думку Д. М. Генкіна [94, с. 69], вважає, що для субсидіарного 

використання норм цивільного права до трудових відносин необхідним є 
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наявність двох умов: трудові відносини не повинні регулюватися нормами 

самого трудового права; між цивільними та трудовими відносинами має бути 

схожість. Суворе дотримання вказаних умов субсидіарного застосування 

норм цивільного права до трудових правовідносин є гарантією законності, 

охорони трудових прав за допомогою норм, безпосередньо не розрахованих 

на їх застосування до трудових правовідносин. Це своєрідний нормативний 

резерв, що використовується за мірою необхідності в залежності від 

конкретних обставин. 

У ряді випадків трудові відносини регулюються нормами 

адміністративного права. Спільною ознакою трудового й адміністративного 

права виступає регулювання відносин державної служби. Наприклад, 

Кодексом України про адміністративні правопорушення [95] встановлено 

адміністративну відповідальність за порушення вимог законодавства про 

працю та про охорону праці, а також за правопорушення, пов’язані з 

укладенням і виконанням колективних договорів. 

М. Й. Бару ще у 1965 р. підкреслював: “Охорона трудових прав 

забезпечується широким фронтом. І не лише норми такої суміжної галузі, як 

цивільне право, шляхом субсидіарного їх застосування, але й норми 

кримінального права покликані слугувати тій самій меті – меті охорони 

трудових прав громадян” [25, с. 29, 30]. Аналіз Кримінального кодексу 

України [96] свідчить, що чисельні його статті примикають до норм 

трудового законодавства. Цей кодифікований акт містить спеціальний розділ 

(Особлива частина. Розділ V. “Злочини проти виборчих, трудових та інших 

особистих прав і свобод людини і громадянина”), чим підкреслюється 

особлива увага держави до трудових прав громадян і про посилену їх 

охорону. Безпосереднім об’єктом таких злочинів є конституційні права 

громадян у сфері трудових відносин. Зміст права на працю визначає ст. 43 

Конституції України [97], вказуючи, що “кожний має право на працю, що 

включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає 

або на яку вільно погоджується”. Поряд з гарантіями, що містяться в цій 
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статті, трудове право має чисельні правові гарантії, що забезпечують 

стабільність трудових відносин, і як наслідок – непорушність права на 

працю. В нормах кримінального права також містяться такі гарантії. Статті 

170-175 КК України є підтвердженням того, що порушення права на працю 

недопустиме, а найбільш небезпечні порушення цих прав тягнуть 

кримінальну відповідальність. 

Так, диспозиція ст. 170 КК (перешкоджання законній діяльності 

професійних спілок, політичних партій, громадських організацій) є 

бланкетною, тому при розв’язанні питання про кримінальну відповідальність 

слід звертатися до відповідних законодавчих актів: розділ XVI Кодексу 

законів про працю України. Об’єктивна сторона злочину виражається в дії 

або бездіяльності, що перешкоджає здійсненню законної діяльності 

профспілок, політичних партій, громадських організацій або їх органів. 

Перешкоджання може виражатися в ігноруванні законних рішень профспілок 

або прийнятті рішень без згоди профспілкових органів, якщо така згода 

необхідна. Треба мати на увазі, що перешкоджання повинно порушувати 

лише законну діяльність профспілок, партій, громадських організацій або їх 

органів.  

Безпосереднім об’єктом злочину зафіксованого у ст. 171 КК 

(перешкоджання законній професійній діяльності журналістів) є суспільні 

відносини, що забезпечують законну професійну діяльність журналістів. 

Гарантією такої діяльності є закріплене в ст. 34 Конституції України право на 

свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань. 

Потерпілими від цього злочину є журналісти, тобто особи, які знаходяться в 

трудових або інших договірних відносинах із засобами масової інформації, 

визначеними в ст. 20 Закону України “Про інформацію” [98], які здійснюють 

збір, редагування і поширення матеріалів для певного засобу масової 

інформації.  

Диспозиція ст. 172 КК (грубе порушення законодавства про працю) – 

бланкетна, тому для з’ясування характеру порушення слід звертатися до 



 61 

відповідних норм Кодексу законів про працю України. Це, наприклад, норми 

про право на відпустку (ст. 74 КЗпП), про нормування праці (ст. ст. 85-92); 

про оплату праці (ст. ст. 94-117) та ін. Частина 1 ст. 172 КК передбачає 

кримінальну відповідальність за незаконне звільнення працівника з роботи з 

особистих мотивів, а також інше грубе порушення законодавства про працю. 

М. Й. Бару наголошує, що саме поняття “з особистих мотивів” слід 

тлумачити не вузько, його не слід зводити до поняття “корисливі 

міркування” в розумінні отримання матеріальної вигоди посадовою особою, 

що вчинила незаконне звільнення. “Судова практика, – зазначає 

правознавець, – знає чимало справ про звільнення працівників з роботи 

внаслідок нетерпимості адміністрації до критики на її адресу з боку цих 

працівників. Звільнення в таких випадках, вважаємо ми, має розглядатися як 

здійснене з особових мотивів, а значить спричинити кримінальну 

відповідальність…” [25, с. 30]. Так, грубим порушенням буде вважатися 

систематичне порушення тривалості робочого часу, ненадання протягом 

тривалого часу відпустки, на яку має право працівник, ненадання 

передбачених законом пільг, компенсацій, незаконне накладення 

матеріальної відповідальності тощо. На думку М. Й. Бару, виявлення всіх 

таких випадків можливе лише при достатньому нагляді з боку 

профспілок [25, с. 31]. Частина 2 ст. 172 КК встановлює відповідальність за ті 

самі дії, вчинені щодо неповнолітнього, вагітної жінки чи матері, яка має 

дитину віком до 14-ти років або дитину-інваліда.  

Злочин передбачений у ст. 173 КК (грубе порушення угоди про працю) 

виражається в грубому порушенні угоди про працю шляхом обману чи 

зловживання довірою або примусом до виконання роботи, не обумовленої 

угодою (це, наприклад, погроза звільненням, якщо працівник не погодиться 

виконувати роботу, не обумовлену угодою). Частина 2 ст. 173 

розглядуваного кодифікованого акту передбачає відповідальність за ті самі 

дії, вчинені стосовно громадянина, з яким укладена угода щодо його роботи 

за межами України.  
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Стаття 174 КК злочином визнає примушування до участі в страйку або 

перешкоджання участі в страйку. Конституція України у ст. 44 передбачає 

право працівників на страйк для захисту своїх економічних і соціальних 

інтересів. Причому вказується, що “ніхто не може бути примушений до 

участі або до неучасті в страйку”. Відповідно до ст. 17 Закону України “Про 

порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)” [99] під 

страйком розуміється тимчасове колективне добровільне припинення роботи 

працівниками (невихід на роботу, невиконання своїх трудових обов’язків) 

підприємства, установи, організації (структурного підрозділу) з метою 

вирішення колективного трудового спору (конфлікту). Як випливає із закону, 

участь у страйку має бути добровільною. Кримінальний закон охороняє це 

право працівників на вільне волевиявлення. 

Частина 7 ст. 43 Конституції України проголошує: “Право на своєчасне 

одержання винагороди за працю захищається законом”. Тому безпідставна 

невиплата заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших установлених законом 

виплат громадянам вважається злочином. Безпідставна невиплата 

громадянам заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших установлених 

законом виплат більше ніж за один місяць, вчинена умисно керівником 

підприємства, установи або організації незалежно від форми власності 

утворить об’єктивну сторону злочину, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК 

(невиплата заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших установлених 

законом виплат). Безпідставність невиплати має місце в тих випадках, коли 

об’єктивно відсутні причини, що не дозволяють зробити виплати. Частина 2 

ст. 175 КК передбачає відповідальність за те саме діяння, якщо воно було 

вчинене внаслідок нецільового використання коштів, призначених для цих 

виплат, наприклад, використання коштів з фондів зарплати для придбання 

обладнання, для ремонту тощо. Особа звільняється від кримінальної 

відповідальності, якщо до притягнення до кримінальної відповідальності нею 

здійснена виплата заробітної плати, стипендії, пенсії чи іншої встановленої 

законом виплати громадянам. 
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Наведений вище аналіз статей Кримінального кодексу України 

переконує в тому, що регулювання трудових відносин не замикається лише 

сферою норм трудового права. На стику різних галузей права існує значний 

нормативний матеріал, використання якого виявляється ефективним і дієвим 

для захисту трудових прав громадян. 

Таким чином, структуру механізму правового регулювання відносин у 

сфері праці складають: трудові правовідносини; трудо-правові норми; акти 

реалізації трудових прав і обов’язків.  

Правовідносини в механізмі правового регулювання виконують такі 

функції: а) визначають конкретно коло осіб, на яких поширюється дія трудо-

правових норм; б) закріплюють конкретну поведінку, на яку розраховують 

від цих суб’єктів; в) служать умовою для можливого приведення в дію 

спеціальних юридичних засобів для забезпечення сторонами дотримання 

суб’єктивних трудових прав та виконання юридичних обов’язків. 

Під актами реалізації трудових прав і обов’язків розуміють дії суб’єктів 

трудового права щодо здійснення приписів правових норм. 

У царині трудових відносин норми права оформлюють доцільну 

систему організації праці, створюють умови для досягнення її суспільно-

необхідних результатів, передбачають юридичну охорону праці, заходи 

заохочення за сумлінну працю, способи правового впливу відносно осіб, що 

порушують трудову дисципліну, та ін. Аналіз змісту норм трудового права 

свідчить, що вони засновуються на моральних вимогах до організації й 

управління працею. Моральні принципи покладаються в основу трудо-

правових норм і виражаються через них. 

Стосовно до трудового права можна говорити про те, що значення 

неправових соціальних норм підводиться в значно вищий ранг порівняно з 

іншими галузями права. Погоджуємося з думкою М. Й. Бару, який зазначає, 

що “… в жодній сфері відносин різноманітні соціальні норми, крім правових, 

не отримують такого широкого розповсюдження, як у сфері трудових 

відносин” [25, с. 11].  
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Звичайно, норми права відіграють провідну роль при регламентації 

трудових відносин, але й інші регулятори, в особливості норми моралі, 

мають свій вплив на цей процес. 

Етимологічний словник української мови дає роз’яснення терміну 

“мораль”. Мораль – “система норм і принципів поведінки...” – запозичення з 

французької мови; фран. moral “моральний, мораль” походить від лат. moralis 

“моральний”, пов’язаного з mos (moris) “звичай, воля, властивість, закон”, 

спорідненим з грецьким “прагнути”, “прагну” [100, с. 511]. 

В українській мові слово “мораль” розглядається в таких значеннях: 

– система норм і принципів поведінки людини в ставленні один до 

одного та до суспільства; етика; 

– повчальний висновок із чогось; 

– повчання, настанови, поради [103, с. 540].  

У філософській літературі мораль визначається як форма суспільної 

свідомості, в якій відображаються і закріплюються етичні якості соціальної 

дійсності (благо, добро, справедливість тощо) [104, с. 280, 281]. Поведінка, 

яка є об’єктивно доброю і справедливою – моральна, а зла, несправедлива – 

аморальна. Але люди можуть помилятися, приймаючи добре за зле і навпаки. 

Тому, мораль включає в себе оцінку. Оцінне відношення виявляється не 

тільки в судженнях, але й в емоційно-вольових реакціях, афектах.  

Мораль виникла раніше інших форм суспільної свідомості. Вона 

з’явилася разом з людським суспільством, до виникнення держави та права, і 

пройшла довгий історичний шлях розвитку, змінюючи свій характер разом зі 

зміною суспільного ладу. Вона являє собою сукупність правил, норм 

гуртожитку, поведінки людей, що визначає їх обов’язки і ставлення один до 

одного і до суспільства, систему поглядів і уявлень, норм і оцінок, що 

регулюють моральну поведінку людей. Вона виконує пізнавальну, оціночну, 

виховну функції та є предметом спеціального вивчення етики. 

М. І. Матузов переконує, що виступаючи фундаментом правових норм, 

мораль являє собою сукупність життєвих принципів, поглядів, оцінок, 
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переконань і заснованих на них норм поведінки, які історично складаються і 

розвиваються, визначають і регулюють відносини людей один з одним, 

суспільством, сім’єю, колективом, класом, оточуючою 

дійсністю [119, с. 147, 148].  

Вимоги, норми, принципи, ідеали моралі як історичного явища 

визначаються суспільно-політичними відносинами, суспільно-економічною 

формацією. Інтереси й потреби різних соціальних груп визначають їх 

уявлення про добро і зло, обов’язок, щастя, справедливість та інші етичні 

цінності [44, с. 399, 400]. Це один із способів регулювання поведінки людини 

в суспільстві за допомогою усталених приписів.  

Основою моралі є свобода людини, соціальна справедливість у 

відносинах між людьми. Сучасна мораль є втіленням цілісної системи 

поглядів на соціальне життя, буття людини. Вона являє собою систему 

загальних правил поведінки людини, заснованих на співвідношенні критеріїв 

добра і зла, порядності й непорядності, людяності та жорстокості [62, с. 89]. 

О. О. Якуба визначає мораль як систему моральних явищ, що включає 

моральну свідомість, моральні норми і відносини. У зв’язку з цим вона 

говорить, що мораль є сукупністю почуттів, уявлень, поглядів, теорій про 

ставлення людей один до одного, до суспільства, колективу, відповідних їм 

правил поведінки і моральних відносин, що складаються на їх основі і 

спираються на силу суспільної думки та внутрішнє переконання людини. 

Також науковець наголошує, що в моральній сфері досить важко 

розмежувати погляди і норми і практично неможливо відділити моральні 

почуття від дії, від моральних відносин. Але тісний зв’язок елементів моралі 

не може виступати підставою для їх ігнорування при визначенні 

моралі [21, с. 44].  

Складниками моралі є: моральна діяльність (вчинки, поведінка 

людини), моральні відносини (стосунки між людьми, що виражаються в 

етичних оцінках поведінки, способу життя), моральна свідомість. 
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Специфікою моралі є те, що вона базується на силі переконання, громадської 

думки, традицій, моральних авторитетів.  

Як форма суспільної свідомості мораль виконує ряд функцій. Головна 

серед них – регуляція взаємин між людьми. Моральне регулювання 

передбачає: а) наявність ідеалу, що виражає уявлення суспільства або класу 

про моральну досконалість; б) систему норм, дотримання яких є необхідною 

умовою функціонування суспільства, досягнення ним своїх моральних цілей; 

в) особливі форми соціального контролю, що забезпечує реалізацію 

моральних норм [23, с. 43]. Ефективність морального регулювання 

визначається тим, наскільки особистість засвоїла моральні вимоги, наскільки 

ці вимоги виконуються нею свідомо, самостійно.  

Слід зауважити, що існує певна залежність між причетністю індивіда 

до того або іншого соціального прошарку (групи, класу) і його моральними 

переконаннями, моральними поглядами, бо люди, які належать до однієї і тієї 

ж групи, дотримуються схожих моральних поглядів, принципів, переконань, 

причому ці погляди відрізняються від моральних поглядів людей іншої 

соціальної групи [106, с. 9].  

Звичайно, сприйняття й усвідомлення моральних вимог різними 

індивідами неоднакове, воно залежить від матеріального, соціального, 

політичного стану суб’єкта, способу життя, світогляду, стану психіки. Про 

це говорить В. С. Соловйов: “Високий ступінь добра в людині вимірюється 

не стільки висотою вимог, що нею висуваються, скільки її власним 

моральним станом” [8, с. 30]. 

М. І. Матузов також виділяє внутрішню і зовнішню мораль. Перша 

виражає глибину усвідомлення індивідом свого власного “Я”, міру 

відповідальності, духовності, суспільного обов’язку, що в кінцевому рахунку 

складає поняття “совість”, тобто здатності людини до самооцінки і 

самоконтролю. Друга – конкретні форми прояву вказаних якостей, бо мораль 

не може зводитися до голих принципів [105, с. 148]. 
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Загальні для всіх цінності, можуть змінюватися в ході історичного 

розвитку. Необхідно зазначити при цьому, що останніми роками все 

більшого значення набуває загальнолюдська сторона моралі, бо совість 

замінити нічим не можливо, вона є мірилом справедливості. 

Звертає на себе увагу той факт, що розуміння моральності тих чи інших 

дій змінюється як у залежності від регіону, так і від часу, коли дії 

розглядаються. Так, зазначає Д. В. Афанасьєв, договори, які декілька 

поколінь тому вважалися недійсними в зв’язку з порушенням уявлень про 

мораль, зараз не викликають сумніву в їх відповідності суспільній 

моралі [107, с. 116-144].  

Для з’ясування ролі моралі в регулюванні трудових відносин необхідно 

розглянути ієрархію базисних категорій моралі, які визначають життя 

людини. 

Свобода є найвищою формою духовності в людині. В. И. Букреєв, 

И. Н. Римська в своїй монографії “Этика права: От истоков этики и права к 

мировоззрению” зазначають: “Абсолютно вільною людина може бути лише в 

сфері духу, в сфері творіння себе в світі й світу в собі. Свобода заради 

свободи – внутрішня цінність особистості. Якщо в моральній свідомості 

панує імператив свободи, то все підпорядковується їй: добро, обов’язок, 

необхідність. У межах внутрішньої духовної свободи людина здійснює добру 

справу без будь-яких розрахунків на взаємність, не нав’язуючи нікому, а 

виконуючи її в тій мірі, в якій поведінка людини сприяє іншому здобувати 

свободу” [108, с. 19]. 

Погоджуємося з думкою науковців, які наголошують на залежності 

виконання обов’язку людини перед суспільством від суспільних відносин. 

Вони пишуть: “Обов’язок заради свободи є внутрішнім зобов’язанням 

людини перед сомою собою. При цьому відсутні зовнішній контроль, будь-

які зовнішні санкції. Обов’язок по відношенню до суспільства така людина 

буде виконувати тільки тоді, коли суспільство буде виступати оплотом, 

захистом її духовної свободи, якщо суспільство буде гарантувати їй особисті 
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свободи. Якщо суспільство тоталітарне і пригнічує людську 

індивідуальність, вільна людина не тільки дистанціює від нього, але й робить 

все для його знищення” [108, с. 20]. 

Формою необхідності в моральному бутті людини є знання. Воно – для 

свободи. Знання світу й знання себе зливаються, це одне ціле. Коли знання не 

притаманне людині, вона потрапляє в залежність від нього, починає не 

довіряти своїм здібностям, примушує себе, щоб не підпадати під зовнішні 

репресії. Знання стає метою: знання заради знання [109, с. 211]. 

Свобода в широкому розумінні слова, з точки зору антропологічного 

підходу, не є категорією моралі. Вона – вище моралі, бо характеризує 

людину як космічну істоту, в інших інтерпретаціях – як божественну. 

Свобода їй дана з самого початку, вона її не обирає, а тільки може 

використовувати її для життя духу, або не зуміє її “взяти”. 

Добро – це цінність культури, спосіб спілкування людей в умовах 

людського роду. В культурних цінностях актуалізується й виявляється 

моральний потенціал людини. Це – основна категорія морального. Але добро 

неоднозначне. Якщо воно посягає на найвище – свободу, то воно приховує в 

собі зло. 

Там, де добро стає домінуючим, воно переростає в гіпердобро, воно 

знищує свободу, творчість. У цьому сенсі культура може пригнічувати 

людину, її творчий саморозвиток. Як тільки добра людина підноситься на 

постамент, вона відразу ж “з добрих намірів” знищує в собі самій вільну 

людину. Людина, яка повністю розчиняється в культурі й не бачить навколо 

себе нічого живого, а лише її штучні артефакти, поступово витісняє з себе 

творця [109, с. 214, 215]. 

Іноді добро намагається підпорядкувати собі свободу. В цьому випадку 

воно перетворюється у форму ідеології, насильства над людиною, 

переходить у її самонасилля. В цьому розумінні свобода завжди лежить по 

той бік добра і зла. Саме добро і зло мають вищий критерій – свободу. 

Моральні цінності виявляються в світі множини культур, тому в добра безліч 
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облич. Воно могло б розчинитися, якщо б у нього не було вищого критерію – 

свободи. Особливості культурних норм у тому, що вони завжди в самій 

людині. 

Обов’язок – соціальний категоричний імператив. Принцип “обов’язок 

заради обов’язку” в якості категоричного імперативу найбільш чітко був 

сформульований І. Кантом. Норми обов’язку покликані в цього філософа 

примирити людину з ворожим, чужим їй світом. Поняття обов’язку стало у 

філософа головною категорією моралі: саме почуття обов’язку визначає 

моральну поведінку особистості. Об’єктивне затребування обов’язку зростає 

за мірою розвитку цивілізації. Обов’язок витісняє імперативи свободи і 

добра, бо людина все більше втрачає свою індивідуальну самостійність і 

незалежність і все більше стає частиною, елементом соціальної системи. У 

цій формі її існування важливіше за все відповідати соціальним сподіванням 

з боку суспільства. У такій ситуації свобода обмежується до таких рамок, за 

якими людина перетворюється в раба зовнішніх вимог. Усі тоталітарні 

режими завжди силою закріплюють у моральній свідомості парадигму 

обов’язку [108, с. 22]. Моральний обов’язок є усвідомленою необхідністю 

певних вчинків, що диктується потребами відносин між людьми. 

Необхідність виступає найсуворішим імперативом, що підпорядковує 

собі фізичного, тілесно-раціонального суб’єкта. Її вимоги найбільш 

категоричні. Це вимоги законів, які панують об’єктивно в світі. Досягається 

необхідність через знання. Сучасне наукове знання має тенденцію захлеснути 

такі цінності, як культура і свобода. Абсолютизація його ролі породжує 

ситуацію, коли людина не тільки духовно, але і фізично гине через розлад 

між знаннями і ставленням до цих знань, тобто тим, як вони 

використовуються. Виявляється, що знання – це ще не усі знання, і навіть 

взагалі не знання, якщо воно не включає моральної складової.  

В. В. Сорокін підкреслює непересічне значення совісті в ряді 

моральних категорій. Науковець наголошує, що совість покликана 

відображати абсолютні, вічні й незмінні начала моралі. “Для того, щоб 
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особисті суб’єктивні переконання не спотворювали цих начал, совість 

підкріплюється почуттями сорому, обов’язку та відповідальності” [110, с. 2]. 

Сором є одним із видів моральної свідомості, що надає благотворний вплив 

на емоційне життя. Людина володіє природною схильністю до переживання 

невідповідності свого вчинку моральним нормам. Це почуття викликається 

страхом перед ганьбою і безчестям. Сорому передує сором’язливість. 

Обов’язок – це внутрішня вимога, необхідність поводитися у відповідності з 

моральним ідеалом, викликана волею і розумом людини. Відповідальність, в 

першу чергу, передбачає внутрішній звіт за здійснений вчинок. Совість є 

еталоном, на якому почуттями перевіряються діяння. Зазначене дозволяє 

постулювати, що істинне право укорінюється в душі моральної, 

відповідальної людини [110, с. 4]. 

Моральна норма виступає первинним елементом в системі морального 

регулювання. Вона визначає модель поведінки особистості в процесі її 

взаємовідносин з іншими людьми і служить основою або масштабом оцінки 

вчинків. Усвідомлена особистістю моральна норма стає мотивом 

поведінки [23, с. 43]. Добровільна спрямованість людини назустріч 

усвідомленій нею визначеної необхідності, яка співпадає зі змістом 

моральної вимоги, – це і є моральною зрілістю особистості. Така моральна 

свобода являє собою могутню потенціальну й реально діючу творчо 

перетворюючу силу суспільного прогресу, виступає як фактор підвищення 

моральної надійності особистості, як джерело впевненості людини в своїх 

силах, у правоті своєї справи, як умова ствердження життєвого оптимізму, 

відчуття щастя. Моральна свобода – гарантія моральної цілісності та 

стійкості особистості. І чим вищий рівень моральної свободи, тим активніше 

особистість реалізує моральну необхідність у своїй діяльності [23, с. 44]. 

Моральна норма являє собою правила поведінки з етичним змістом, що 

володіють значущістю для суспільства, класу, соціального ладу, окремої 

людини. В нормах моралі у формі звичаю, суспільної вимоги закріплюються 

ставлення людей до одних явищ як до добра, справедливого, інших – як до 
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зла, несправедливого, нормативність моралі визначається тим, що 

суспільство у відповідності до своїх інтересів забороняє в сфері поведінки те, 

що руйнує благо, цінне для суспільства, і заохочує вчинки, що сприяють 

благу. В моральних вимогах відображаються етичні якості дійсності: одне 

об’єктивно є благом, добром, справедливістю, інше не є таким [104, с. 311]. 

Моральна норма – це одна з найпростіших форм моральної вимоги, 

необхідний елемент моральних відносин і моральної свідомості. Дотримання 

моральних норм – одна з умов ефективної взаємодії індивідів у процесі 

спільної діяльності й спілкування [44, с. 400]. 

Моральні норми дозволяють людині співвідносити свої й чужі вчинки з 

еталоном, спрямовувати й регулювати відносини з іншими 

людьми [44, с. 401]. У філософській словниковій літературі зазначається: 

“Людина сама дає оцінку своїм діям, бо моральні закони закладені в самій 

природі людини” [44, с. 402]. Поділяємо точку зору філософів про те, що 

“ … норми моралі звернені до людини із зовні, адресовані не до конкретного 

індивіда, а до всіх або до великої групи індивідів. Не окремий індивід оцінює 

свою поведінку як хорошу чи погану, а суспільство” [44, с. 402]. Моральні 

норми регулюють не внутрішній світ людини, а відносини між людьми. Тому 

існує дві точки зору в оцінці морального регулювання: прихильники першої з 

них мають на увазі власне індивіда, іншої – ставлення індивіда до 

суспільства. К. Ю. Богуславська доводить, що норми моралі мають 

абсолютний характер і регулюють не внутрішній світ людини, а відносини 

між людьми [34, с. 21, 22]. 

Дослідник взаємодії моральної і правової систем Я. З. Хайкін зазначає, 

що норми моралі мають свої особливі елементарну й структурну 

характеристики: “норма моралі включає такі елементи, як суб’єкт і об’єкт 

відносин, специфіка яких в тому, що вони лежать у сфері інтересів…Будь-які 

прояви суб’єкта як носія власного інтересу прямо або опосередковано є 

ставленням до загального інтересу. Норма моралі, усуваючи всі 
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опосередковані зв’язки суб’єкта з об’єктом, включає в свій зміст третій 

елемент – обов’язок” [22, с. 46].  

Поділяємо точку зору Л. І. Алексєєва, який висловлює думку про те, 

що у сфері трудових відносин “норми моралі виступають головним 

регулятором внутрішнього ставлення людини до суспільно корисної праці, 

засобом, що формує взаємозв’язок матеріальних і моральних стимулів до 

праці” [19, с. 20]. У процесі регулювання трудових відносин спостерігається 

застосування норм моралі як критерію для оцінки поведінки учасників 

відносин як з позитивного боку, наприклад, при різного роду заохоченнях за 

добросовісну працю, так і з негативного боку, наприклад, при застосуванні 

мір дисциплінарного або суспільного впливу [25, с. 16].  

Важливим елементом регулювання трудових відносин нормами моралі 

є думка громади. Вона включає в себе не лише оцінку вчинку з точки зору 

норм моралі, але й певні реальні відносини, що складаються у відповідності 

до цієї оцінки, конкретні практичні дії, в яких виражається ставлення до 

людини, що творить добро або зло. Але роль суспільної думки не 

обмежується тим, що вона виступає зовнішньою відносно індивіда силою, що 

примушує його рахуватися з нормами моралі. Суспільні думка та реакція 

мають великого значення для внутрішньої мотивації людських вчинків, бо 

перетворення норм моралі в риси характеру, в силу чого людина діє, 

узгоджуючись з нормами моралі, пов’язане не лише з тим, що вона 

усвідомлює важливість, користь, доцільність таких дій, але й з тим, що вона 

сприйняла й усвідомила суспільну реакцію на свій вчинок [23, с. 44]. У 

зв’язку з цим значущості в справі перетворення моральних принципів у 

звичні норми поведінки набуває розвиток суспільних форм впливу на людей, 

що порушують норми моралі. Моральна цінність суспільної думки 

визначається рівнем суспільної моральної свідомості, критики й 

самокритики, залежить від ступеня включення людей у державне й суспільне 

управління. Чим вища свідомість, організованість і відповідальність людей, 

тим більший моральний авторитет думки, тим міцніше стверджуються в 
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суспільстві норми і принципи моралі, тим активніше її регулятивно-

організуюча роль [23, с. 44]. 

Розглядаючи норми моралі в якості регуляторів трудових відносин 

доцільно зупинитися на аналізі поняття “трудова мораль”. В 

енциклопедичній літературі трудова мораль визначається як сукупність 

принципів, норм і правил ставлення людей до праці, відносин між ними в 

процесі трудової діяльності [111, с. 424]. Трудова мораль узгоджує дії людей, 

вчинки з метою збереження цілісності виробничого колективу. Виділяючи 

трудову мораль в особливу сферу людських відносин, можна стверджувати, 

що її дія не обмежується лише регуляцією. Зміст і форми трудової моралі 

характеризують працю не лише як основу природних умов життя, що 

створили саму людину, але й як певного регулятора виробничої діяльності 

людей, цілеспрямованого вихователя звички працювати і дотримуватися 

норм і правил у трудових відносинах. Працею створюється благо суспільства 

та його членів. Праця як творчість характеризує основний сенс життя 

людини, її самоствердження в суспільстві.  

На думку О. П. Целікової, вплив трудової моралі на особистість є 

найбільш ефективним у трудовому колективі, коли ця мораль впливає через 

його установки і принципи, норми і правила – всю систему відносин 

колективу. При цьому вплив трудового колективу на особистість може бути 

не лише позитивним. Він може бути сурогатом колективності (де існує 

пригнічення, нівелювання, трудова і моральна незахищеність особи тощо) і 

справжньою колективністю (де колектив захищає соціальну справедливість, 

права і свободи людини, розвиває її індивідуальність, стимулює добросовісну 

працю тощо) [112]. У сучасному реальному стані суспільства гострота 

проблем, пов’язаних з впливом трудового колективу, неабиякою мірою 

залежить від організації суспільного виробництва і можливостей особистої 

творчості. Моральна цінність праці передбачає й моральну оцінку організації 

виробничої діяльності, її спрямованість на досягнення як суспільного, так і 

особистого інтересу. 
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Одним з різновидів трудової моралі виступає професійна мораль. Вона 

являє собою систему моральних вимог, норм, цінностей, властивих людям, 

професійно зайнятим певним видом трудової діяльності [111, с. 423]. Так, 

згідно Концепції запобігання маніпулюванню ринком цінних паперів, 

нечесній торговій практиці і порушенню етики професійної діяльності на 

фондовому ринку [113] етика професійної діяльності на фондовому ринку – 

стандарти поведінки та доброчесності професійного учасника ринку цінних 

паперів, які ґрунтуються на Конституції України і визначених чинним 

законодавством нормах та принципах обслуговування клієнтів, чесне, 

неупереджене виконання своїх професійних обов’язків.  

Професійна мораль виступає складником свідомості суспільства, в ній 

відображаються єдність й протиріччя загальнолюдського і класового. Так, у 

професійній моралі лікаря, педагога, адвоката, журналіста загально 

гуманістичні вимоги чесності, порядності, милосердя можуть поєднуватися з 

різним ставленням до пацієнта, клієнта, учня в залежності від їх майнового 

положення, соціального статусу тощо. Але в професійній моралі, як правило, 

загальновизнаним є пріоритет гуманістичних норм і вимог. Дотримання 

вимог професійної моралі є одним з найважливіших показників морального 

здоров’я професійних груп, трудових колективів, суспільства 

взагалі [111, с. 423]. 

Відособлення сфери трудової діяльності призвело до виділення із 

загальних правил морального життя вимог виробничого характеру. У той же 

час відособлення й диференціація людей, зайнятих у виробництві, придали 

нормам моралі, регулюючим взаємовідносини цих людей, якість не лише 

норм професійних , але й персональних, тобто звернених до людей певної 

категорії. Це в свою чергу викликало до життя не лише систему моральних 

вимог до даної сфери трудової діяльності, але й визначений психічний склад 

у цілих професійних груп, діяльність яких. Так народилася професійна 

мораль, що включає в себе поряд раціонально вираженими суспільними 

вимогами також і особливий психологічний фон реалізації цих вимог. У 
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рамках професійної моралі той чи інший спеціаліст знаходиться під 

регулюючим впливом не лише загальних норм моралі, але і вимог, звернених 

до даної професійної групи. Оскільки ця група персоніфікована, а інтерес її 

виявляється в певному зв’язку із загальним інтересом, то мораль цієї групи 

набуває корпоративного порядку [22, с. 97]. 

Таким чином, вагому роль у регулюванні трудових відносин відіграють 

соціальні приписи, серед яких норми моралі посідають провідне місце, бо 

вони визначають модель поведінки працівника та роботодавця в процесі їх 

взаємовідносин, служать основою оцінки вчинків, а усвідомлена особистістю 

моральна норма стає мотивом трудової діяльності. У процесі такого 

регулювання спостерігається застосування норм моралі в якості критерію для 

оцінки поведінки учасників відносин як з позитивного (при застосуванні 

заохочень за сумлінну працю), так і з негативного боку (при застосуванні 

заходів дисциплінарного або громадського впливу). Основою моральних 

норм у сфері праці виступають такі категорії як свобода, обов’язок, 

необхідність, добро, справедливість, совість, честь, відповідальність, гідність 

та ін. Ефективність регулювання трудових відносин визначається тим, 

наскільки працівник засвоїв моральні вимоги та наскільки останні 

виконуються ним свідомо, сумлінно та самостійно.  

Поєднанням принципів, норм і правил ставлення людей до праці, 

відносин працівників як між собою, так і з роботодавцем, у процесі трудової 

діяльності виступає трудова мораль, яка узгоджує дії людей, їх вчинки з 

метою збереження цілісності трудового процесу та єдності трудового 

колективу. Зміст і форми трудової моралі характеризують працю і як основу 

природних умов життя, і як певного регулятора виробничої діяльності людей, 

цілеспрямованого вихователя звички фізичних осіб працювати і 

дотримуватися усталених норм і правил у трудових відносинах.  
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1 

Дослідження місця і ролі моральних норм у сфері трудового права 

дозволило підвести такі підсумки: 

1. Питання взаємодії норм права і норм моралі у регулюванні 

відносин у сфері праці завжди були і продовжують залишатися в центрі уваги 

науки трудового права. Критичний аналіз теоретичного доробку вітчизняних 

і зарубіжних вчених-трудовиків (Г. О. Барабаш, М. Й. Бару, 

К. Ю. Богуславської, О. М. Гоголева, Т. А. Занфірової, Б. І. Зеленка, 

М. О. Дей, С. В. Єндонової, А. Б. Жерукової, С. І. Кожушко, І. В. Лагутіної, 

О. М. Офман, С. М. Прилипка, В. І. Процевського, О. І. Процевського, 

Т. В. Руських, А. С. Сидоренко, О. В. Тищенко, О. М. Ярошенка) дозволяє 

стверджувати, що їх дослідницька увага в основному була зосереджена на 

таких головних напрямках, як-от: морально-етичні вимоги до окремих 

категорій працівників; заохочення та моральне стимулювання працівників як 

засоби забезпечення дисципліни праці; забезпечення честі й гідності 

працівників; свобода і рівність у відносинах у сфері праці; заборона 

дискримінації у сфері праці; зловживання правом у трудових відносинах. 

Але, проблема взаємодії норм права і норм моралі в регулювання трудових 

відносин залишається по суті не розробленою, а значить невирішеною, і, як 

наслідок, вимагає всебічного теоретико-прикладного опрацювання. 

2. Ціннісний підхід до класифікації суб’єктів трудового права 

України (визнання індивіда (працівника) вищою соціально-правовою 

цінністю) виводить нас на першооснову цієї галузі права, до її істинного 

джерела – людини, правові якості якої є справжньою субстанцією, з якої 

створюються, формуються всі інші трудо-правові суб’єкти. Людина є 

джерелом усього правового у сфері трудового права. Соціальність пов’язана 

з перетворенням інтересу суб’єкта на чинник дії з пізнанням дійсності. Її 

функціонування має не інстинктивне, а свідоме спрямування і припускає 

наявність в індивіда здатності здійснювати трудову діяльність. 
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3. Соціальні норми – це правила свідомо-вольової діяльності у 

процесі взаємодії людей, спрямовані на регулювання суспільних відносин, 

що мають історичний, загальний, системний та обов’язковий характер, 

виступають інструментом соціального контролю.  

Вказані норми поділяються на п’ять основних груп: норми права; 

норми моралі; традиції; релігійні норми; корпоративні норми. При цьому, 

певне, хоча і не завжди чітко виражене, правове підґрунтя мають всі групи 

норми. Виходячи із цього, взаємодія норм права і норм моралі в регулюванні 

трудових відносин розглядається як вияв моралі через норму трудового 

права. 

4. В умовах формування в Україні ринкової економіки відбувається 

складний процес пристосування як окремих громадян, так і суспільства, до 

змінених соціальних-економічних та політичних умов, виникає потреба у 

виробленні моральних ідеалів, які б відповідали ступеню розвитку відносин у 

сфері праці. Істотне ослаблення моральних норм і принципів, падіння 

моральності, особливо яскраво виражаються в процесі спільної трудової 

діяльності людей. Вищезазначене спонукає до аналізу взаємодії норм права і 

норм моралі в таки напрямах: розуміння моралі і права як специфічних 

наукових категорій та засобів практичного впливу на відносини у сфері 

праці; характеристика сутності морально-правових категорій, що визначають 

їх призначення й місце в системі засобів забезпечення правового 

регулювання суспільних відносин, що складають предмет трудового права. 

5. Основним джерелом регулювання трудових відносин виступають 

норми права, які в дослідженні розглядаються, як форма прояву права у 

вигляді санкціонованих державою обов’язкових правил загального характеру 

в сфері праці, які приймаються в суворо встановленому порядку; мають 

формальну визначеність; забезпечуються всіма мірами державного впливу; 

чинність яких скасовується за спеціальною процедурою. В галузі трудових 

відносин норми права оформлюють доцільну систему організації праці, 

створюють умови для досягнення її суспільно-необхідних результатів, 
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передбачають правову охорону праці, заходи заохочення за сумлінну роботу, 

покликані регулювати трудові правовідносини, що визначаються як 

відносини, в яких одна сторона зобов’язується виконувати обумовлену 

трудовим договором роботу, відповідну їй міру праці і вимагати її оплати, а 

інша сторона зобов’язується надавати таку роботу, вимагати її виконання і 

оплачувати працю за її кількістю та якістю.  

6. У регулюванні трудових відносин підвищеного значення 

набувають соціальні норми, серед яких норми моралі посідають провідне 

місце, бо вони визначають модель поведінки особистості в процесі її 

взаємовідносин з іншими людьми, служать основою оцінки вчинків, а 

усвідомлена особистістю моральна норма стає мотивом трудової діяльності. 

У процесі регулювання трудових відносин норми моралі застосовуються як 

критерій для оцінки поведінки учасників відносин як з позитивного боку 

(при різного роду заохоченнях за сумлінну працю), так і з негативного (при 

застосуванні мір дисциплінарного або суспільного впливу). Основою 

моральних норм виступають такі базисні моральні категорії як свобода, 

обов’язок, необхідність, добро, справедливість, совість, честь, 

відповідальність, гідність та ін.  

Ефективність регулювання трудових відносин визначається тим, 

наскільки працівник і роботодавець засвоїли моральні вимоги та наскільки 

останні виконуються ними свідомо, сумлінно та самостійно.  

7. Поєднанням принципів, норм і правил ставлення людей до праці, 

відносин між ними в процесі трудової діяльності виступає трудова мораль, 

яка узгоджує дії людей, вчинки з метою збереження цілісності виробничого 

колективу. Зміст і форми трудової моралі характеризують працю і як основу 

природних умов життя, і як певного регулятора виробничої діяльності людей, 

цілеспрямованого вихователя звички працювати і дотримуватися норм і 

правил у трудових відносинах. 
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РОЗДІЛ 2 

ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ РЕАЛІЗАЦІЇ МОРАЛЬНИХ НОРМ У 

РЕГУЛЮВАННІ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН 

 

2.1 Форми взаємодії норм права і норм моралі в регулюванні трудових 

відносин 

Кожна група соціальних норм має визначену сферу дії, але в житті 

визначити її важко, адже, як правило, регулювання суспільних відносин 

передбачає взаємодію соціальних норм різних груп у всіх напрямах 

життєдіяльності людей. Необхідно відзначити особливо тісну взаємодію 

норм права і моралі як засобів регуляції суспільних відносин, які 

взаємодоповнюють один одного. Ця взаємодія – не однобічний вплив моралі 

на право і навпаки, а процес їх взаємовпливу один на одного, що сприяє 

розвитку моральних і правових відносин.  

Цілком поділяємо точку зору Ю. А. Агешина, який у відомій 

монографії “Политика, право, мораль” зазначає: “Активно впливаючи на 

мораль, право сприяє більш глибокому її вкоріненню в суспільстві, в той же 

час воно саме під впливом морального фактору постійно збагачується: 

розширюється його моральна основа, підвищується авторитет, зростає його 

роль як соціального регулятора суспільних відносин” [23, с. 74]. 

Теоретичне обґрунтування взаємозв’язку права і моралі подає в своїй 

роботі “Право, мораль, личность” О. А. Лукашева, яка висловлює позицію, з 

якою повністю погоджуємося, що “… мораль і право, як взаємодоповнюючі 

один одного засоби соціальної регуляції, в будь-якому випадку не повинні 

протиставлятися, … маючі кожний свої особливості, вони виступають 

провідними системами нормативної регуляції” [24, с. 120]. Науковець 

підкреслює: “Право і мораль – це соціальні регулятори, які не можуть бути 

вибудованими за ранжиром; вони не можуть розглядатися з точки зору 

пріоритету однієї форми регулювання перед іншою” [24, с. 120].  
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Співвідношення між правом і мораллю складне, воно включає в себе 

чотири компонента: єдність, відмінність, взаємодію та протиріччя. 

Співставлення права і моралі, з’ясування взаємозв’язку між ними дозволяє 

більш глибоко пізнати ці явища і використати особливості цього 

взаємозв’язку в регулювання трудових відносин. 

Питанням єдності права і моралі, виявлення їх схожості присвячено 

значна кількість робіт. Найбільш повно і систематизовано спільні ознаки цих 

соціальних явищ з’ясовані М. І. Матузовим [20]. Науковець виділяє такі 

загальні риси норм права і норм моралі: вони є різновидами соціальних норм, 

що утворюють у сукупності цілісну систему нормативного регулювання, в 

них єдина нормативна природа; передбачають в кінцевому рахунку 

реалізацію одних і тих самих цілей і завдань – впорядкування і 

вдосконалення суспільного життя, внесення до нього організуючих начал, 

розвиток і збагачення особистості, захист прав людини, ствердження ідеалів 

гуманізму, справедливості; мають спільний об’єкт регулювання – суспільні 

відносини, адресовані одним і тим же людям, групам, колективам; їх вимоги 

до суб’єктів багато в чому узгоджуються, збігаються; як нормативні явища 

визначають межі належних і можливих вчинків суб’єктів, служать засобом 

вираження і гармонізації особистих і суспільних інтересів; є надбудовними 

категоріями, обумовленими перш за все економічними, а також політичними, 

культурними й іншими детермінуючими чинниками, що робить їх соціально 

однотипними в даному суспільстві або в даній формації; виступають 

фундаментальними загально-історичними цінностями, показниками 

соціального і культурного прогресу суспільства, його творчими і 

дисциплінуючими началами [20]. 

Погоджуємося з позицією В. Г. Графського, який зазначає, що право і 

мораль мають розбіжності, але це не означає, що вони – антагоністичні 

суспільні явища [114, с. 117].  

Звісно, мораль і право мають свої особливості, які закладені самою їх 

природою. Виділяються такі основи відмінності права і моралі: за способами 
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їх встановлення, формування; за методами їх забезпечення; за формою їх 

вираження, фіксації; за характером і способами їх впливу на свідомість і 

поведінку людини; за характером і порядком відповідальності за порушення 

норм права і норм моралі; за рівнем вимог, що висуваються до поведінки 

людини; за сферами дії; за приналежністю до форм суспільної свідомості; за 

історичними долями [20, с. 149-151]. 

Норми права і норми моралі не завжди узгоджуються. Іноді вони 

вступають у протиріччя, виявляючи свою специфіку, серед якої є те, що 

право за своєю природою більш консервативне, мораль – динамічніша.  

К. Ю. Богуславська зазначає: “Питання про причини протиріччя права і 

моралі вирішується неоднозначно. … вони вбачаються в змінах в 

економічному житті суспільства та у формальній визначеності норм права, 

що не дозволяє розповсюджувати право на життєві обставини, які з точки 

зору моралі вимагають правового регулювання, або право впливає на життєві 

обставини, де мораль вважає такий вплив небажаним” [34, c. 60]. 

Погоджуємося з думкою О. Е. Лейста, який зазначає, що “ … протиріччя 

виникають у силу того, що право по-різному оцінює ситуації, однакові з 

точки зору моралі, або навпаки, урівнює життєві обставини і ситуації, істотно 

різні з моральної точки зору” [115, с. 183]. 

Одним із напрямів подолання протиріч між мораллю і правом 

К. Ю. Богуславська вбачає (і ця точка зору поділяється у дослідженні) “ … як 

вироблення нових моральних принципів і норм у ході розвитку суспільства, 

так і шляхом внесення коректив у чинне законодавство” [34, с. 62]. 

Вагоме місце у виникненні протиріч між мораллю і правом посідає 

консерватизм в останньому. Стосовно трудового права України це 

виявляється в такому. Докорінні зміни у веденні економіки країни та в 

організації трудових відносин відбулися на початку 90-х років ХХ ст., а й 

донині діє Кодекс законів про працю, прийнятий у 1971 році й орієнтований 

на єдиного роботодавця – державу. Так, за ст. 118 КЗпП працівникам, 

звільненим від роботи внаслідок обрання їх на виборні посади в державних 
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органах, а також у партійних, профспілкових, комсомольських, 

кооперативних та інших громадських організаціях, надається після 

закінчення їх повноважень за виборною посадою попередня робота (посада), 

а при її відсутності – інша рівноцінна робота (посада) на тому самому або, за 

згодою працівника, на іншому підприємстві, в установі, організації. Як 

бачимо, у цій нормі до цього часу згадуються партійні та комсомольські 

організації. Звичайно, до розглядуваного кодифікованого акту включені 

багаточисельні зміни і доповнення, але в ранзі головного законодавчого акту, 

що регулює трудові відносини громадян, він не повністю відповідає вимогам 

часу, що іноді призводить до порушення норм закону суб’єктами трудових 

відносин.  

Нарешті дамо характеристику четвертому компоненту співвідношення 

між правом і мораллю, який є визначальним у рамках нашого дослідження, – 

взаємодія цих явищ. 

Виступаючи потужними соціальними регулятивними системами, 

мораль і право взаємопроникають і взаємовпливають один на одного в 

процесі регулювання суспільного життя. Як зазначає В. С. Нерсесянц: 

“Моралізація права неминуче супроводжується юридизацією 

моралі” [116, с. 84]. 

У дослідженні поділяємо точку зору К. Ю. Богуславської, яка, говорячи 

про взаємодію норм моралі та норм трудового права, зазначає: “Об’єктивна 

обумовленість такої взаємодії визначається тим, що правові закони втілюють 

у життя принципи гуманізму, справедливості, рівності людей. … моральну 

цінність являють собою основні права людини – юридичне вираження її 

свободи і достоїнства” [34, с. 62]. Цілком погоджуємося з позицією 

О. А. Лукашевої, яка наголошує: “ … все, що регулюється правом, так чи 

інакше регулюється мораллю, тобто підлягає моральній оцінці [24, с. 84]. 

Вимоги норм права і норм моралі багато в чому співпадають: дії 

суб’єктів, що схвалюються правом, схвалюються й мораллю.  
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Будь-яка протиправна дія є аморальною. Право приписує 

дотримуватися законів, того ж добивається мораль. В приписах Загальної 

декларації прав людини [117], Конституції України, інших актах оцінки 

права і моралі зливаються, бо право засновується на моралі, воно не може 

бути неморальним, цілі в цих двох регуляторів однакові, тому часто про 

право говорять, як про юридичне оформлення норм і принципів моралі. У 

цьому сенсі право можна схарактеризувати і як явище моралі. 

Погоджуємося з думкою О. В. Колодинської, яка наголошує: 

“Взаємодія права і моралі виражається в прямій тотожності їх вимог, 

звернених до людини, у вихованні в неї високих громадянських 

якостей” [118, с. 51]. Так, наприклад, право і мораль однаково засуджують 

здійснення злочинів, покарання розглядається в суспільній свідомості не 

лише як міра правового впливу, але й як докір, що містить негативну 

морально-етичну оцінку заподіяному діянню й особистості 

винного [118, с. 52]. 

У дослідженні поділяємо думку Ю. С. Васильєва про те, що взаємодія 

права і моралі виявляється при складанні як норм права, так і норм моралі. 

Науковець, обґрунтовуючи цю думку пише: “… взаємодія права і моралі – не 

тільки взаємний їх вплив, але також об’єктивно існуючі, періодично 

змінювані форми і способи спільного регулювання суспільних відносин у тих 

випадках, коли в норм права і моралі один і той же об’єкт регулювання (або 

їх об’єкти частково співпадають)” [119, с. 14].  

Ю. С. Васильєв говорить, що “взаємодія права і моралі можлива в 

таких основних формах: вплив норм моралі на формування норм права; 

вплив права на формування моральних норм і переконань; використання 

принципів моралі при реалізації норм права і навпаки; спільне регулювання 

правом і мораллю суспільних відносин” [119, с. 15]. 

К. Ю. Богуславська, спираючись на роботи Ю. С. Васильєва, виділяє 

такі чотири основні форми взаємодії норм права і норм моралі в регулюванні 

трудових відносин: вплив норм моралі на формування норм трудового права; 
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вплив права на формування моральних норм (моральне виховання); спільне 

регулювання нормами права і нормами моралі трудових відносин; 

використання принципів моралі при застосуванні норм трудового 

права [34, с. 63].  

Враховуючи науково-теоретичні здобутки вчених, у подальшому 

взаємодію норм права і моралі в регулюванні трудових відносин розглянемо 

в двох основних аспектах:  

– регулювання трудових відносин нормами трудового права, в 

основу яких покладаються моральні принципи; 

– регулювання трудових відносин нормами трудового права, які 

безпосередньо вимагають моральної поведінки їх учасників. 

Цілком поділяємо думку К. Ю. Богуславської, яка зазначає: “Трудові 

відносини не можуть розвиватися поза моральних категорій справедливості, 

совісті, честі, добра, людської гідності, свободи, відповідальності” [34, с. 63]. 

Входження цих моральних ідеалів і принципів у трудові відносини виступає 

запорукою підвищення моральної цінності трудового права. Мораль дає 

трудовому праву матеріал для вироблення конкретних правових норм, а 

право має надзвичайно велике значення для розвитку моралі. Тільки 

внутрішніх мотивів для людей недостатньо, щоб уникнути можливостей 

суспільних суперечок (конфліктів). Необхідна правова організації, яка могла 

б приєднатися до внутрішніх мотивів, що стримують силу зовнішнього 

закону і охоронного нагляду влади. Поділяємо точку зору 

К. Ю. Богуславської, яка вважає, що “… трудове право прямо чи 

опосередковано виходить із принципів моралі, висуває вимоги, що витікають 

з цих принципів. У деяких випадках законодавець викладає моральний 

принцип, надаючи йому правового значення” [34, с. 64].  

Так, у ст. 2 проекту ТК України (реєстраційний №1658, текст від 27 

грудня 2014 р.) [120], визначаються основні принципи правового 

регулювання трудових відносин. Серед них: визнання праці вищою 

соціальною цінністю суспільства, праця не є товаром; рівності прав і 



 85 

можливостей працівників, у тому числі гендерної рівності, шляхом 

забезпечення єдності та диференціації умов праці; заборони дискримінації, 

привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, 

релігійних та інших переконань, статі, етнічного або соціального 

походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими 

ознаками у сфері праці, забезпечення особам, які зазнали такої дискримінації, 

права на звернення до суду щодо визнання факту дискримінації та її 

усунення, а також відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок дискримінації; 

заборони примусової та дитячої праці; свободи праці, що включає право на 

працю, яку кожен вільно обирає або на яку вільно погоджується; 

забезпечення судового захисту трудових, соціально-економічних прав, честі 

та гідності учасників трудових відносин, в тому числі гарантування права на 

справедливе розв’язання індивідуальних і колективних трудових спорів; 

заборони морального тиску, погроз тощо, що мають на меті вплинути на 

зміну умов трудового договору, умов праці, невигідних для працівника; 

соціальної справедливості, в тому числі справедливого, неупередженого 

розподілу результатів праці, як основи соціального миру; поваги до людської 

гідності працівника, його особистих моральних та інших цінностей, 

невтручання в особисте життя працівника і його сім’ї, крім випадків, прямо 

встановлених законом, та ін. Кожне з вищеназваних основоположень 

засноване на провідних моральних засадах свободи, рівності, справедливості, 

захисту людської гідності й виражає їх через правову норму [120].  

Особлива увага у проекті ТК України (ст. 3) звертається на 

недопущення дискримінації у сфері праці. “Забороняється будь-яка 

дискримінація у сфері праці, зокрема порушення принципу рівності прав і 

можливостей, пряме або непряме обмеження прав працівників залежно від 

раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, 

етнічного, соціального та іноземного походження, віку, стану здоров’я, 

інвалідності, підозри чи наявності захворювання на ВІЛ/СНІД, сімейного та 

майнового стану, сімейних обов’язків, місця проживання, членства у 
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професійній спілці чи іншому об’єднанні громадян, участі у страйку, 

звернення або наміру звернення до суду чи інших органів за захистом своїх 

прав або надання підтримки іншим працівникам у захисті їх прав, за мовними 

або іншими ознаками, не пов’язаними з характером роботи або умовами її 

виконання. Недотримання саме цієї правової норми супроводжується 

недотриманням ряду моральних вимог (порушення принципу рівності, 

можливість здійснення психічного і фізичного насильства над особистістю та 

ін.). Частина 3 розглядуваної статті гарантує працівникам, які зазнали 

дискримінації, судовий захист, що виражає гуманістичне спрямування 

законодавчої бази щодо регулювання трудових відносин” [120].  

Незважаючи на те, що дискримінація у сфері праці в сучасний період 

набула поширення, у національній судовій практиці скарги з цього приводу 

розглядають досить рідко. Жертви дискримінації не звертаються до суду, 

розуміючи складність доведення її факту.  

Наприкінці 2011 р. у м. Харкові розпочався перший в Україні судовий 

процес, пов’язаний з віковою дискримінацією при прийомі на роботу. 54-

річному працівнику з вищою освітою і знанням англійської мови письмово 

відмовили у прийомі на роботу на посаду комірника з огляду на вік. І хоча 

роботодавець доводить у судовому процесі помилковість відмови, на 

практиці такі дискримінаційні дії набули масового характеру. У наведеному 

випадку можливість доведення факту дискримінації стала можливою саме з 

огляду на наявність письмової відмови в прийомі на роботу та зазначенням у 

ній підстави для відмови – віку особи. Проте найчастіше, роботодавці 

відмовляють у працевлаштуванні усно, що дозволено чинним трудовим 

законодавством. Лише для окремих категорій працівників відповідно до 

ст. 184 КЗпП – вагітних жінок; жінок, які мають дітей віком до трьох років; 

одиноких матерів, які мають дитину віком до чотирнадцяти років або 

дитину-інваліда – встановлено право на отримання обов’язкової письмової 

відмови в прийнятті на роботу [121, с. 397]. 
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Як було зазначено вище, влив моралі на норми права відбувається 

через надання моральним принципам правового оформлення. Право виступає 

юридичним оформленням моральних норм, тому його можна розглядати 

засобом розвитку і впровадження в життя моральних принципів. У свою 

чергу, мораль підтримує право, засноване на моральних принципах. Вона 

робить право більш ефективним, підвищує якість правового і суспільного 

порядку. Стаття 43 Конституції України проголошує принцип свободи праці. 

Він означає можливість кожного громадянина вільно розпоряджуватися 

своєю здатністю до праці, вільно обирати професію чи спеціальність 

відповідно до своїх здібностей і бажань [97].  

Норми трудового права забороняють застосування примусової праці, 

тобто праці, що виконується під загрозою покарання, застосування 

насильства. Стаття 4 проекту ТК України забороняє використання такої праці 

з будь-якою метою. Слід звернути увагу на норму ч. 1 цієї статті, де, крім 

іншого, примусова праця забороняється з метою підтримання трудової 

дисципліни, що свідчить про неможливість виховання свідомості особистості 

й стимулювання її до сумлінної праці засобами недобровільної трудової 

діяльності [120]. 

Реалізація принципу свободи і добровільності в сфері праці через 

норми права починається разом з виникненням трудових відносин шляхом 

укладення трудового договору, в якому виявляється принцип договірного 

характеру праці, визначення взаємних прав і обов’язків та трудової функції. 

Цей принцип проявляється в договірному встановленні повноважень 

працівника і роботодавця, а також їх відповідальності за повноту та якість 

виконуваної роботи [42, с. 25]. Дотримання вказаного принципу супроводжує 

весь час, який працівник знаходиться в трудових відносинах. Навіть у разі 

припинення трудових відносин у зв’язку з розірванням трудового договору за 

ініціативою працівника законотворець контролює реалізацію принципу 

свободи і добровільності за допомогою вимог ст. 85 “Неприпустимість дій, 

спрямованих на припинення трудових відносин за власною ініціативою 



 88 

працівника проти його волі” проекту ТК, в якій зазначається, що 

забороняється шляхом застосування насильства, погроз, введення в оману 

або в інший спосіб примушувати працівника до припинення трудових 

відносин за власною ініціативою проти його волі [120]. 

Взаємодія норм моралі та права виявляється й у принципі єдності і 

диференціації умов праці, сутність якого зводиться до рівності всіх громадян 

стосовно права на працю. Після реалізації права на працю і включення в 

трудовий колектив для всіх працюючих встановлюються єдині норми, які 

забезпечують високий рівень умов праці незалежно від сфери застосування 

праці і характеру виконуваних вимог. Як зазначає В. О. Процевський: 

“Призначення принципу єдності і диференціації умов праці – забезпечити 

соціальну рівність для всіх працюючих” [42, с. 26].  

Крім вищеназваних, взаємодія норм моралі та права виявляється й в 

інших принципах трудового права, як то: принцип стабільності трудових 

правовідносин (створення сприятливого морального клімату в колективі, 

гарантія зайнятості і впевненість у завтрашньому дні); матеріальної 

зацікавленості (задоволення завдяки належної оплати праці поряд з 

матеріальними й духовних потреб); забезпечення охорони праці і здоров’я 

працівників (визнання людини, її життя і здоров’я найвищою соціальною 

цінністю); свободи об’єднання і активної участі суб’єктів праці у 

встановленні умов праці та захисті своїх інтересів (розвиток виробничої 

демократії, прояв соціального партнерства) та ін. 

Право формується на основі пануючої моралі, тому законодавець, 

приймаючи ті чи інші норми, має керуватися моральними принципами, які 

існують у суспільстві, бо виконання норм права в значній мірі 

обумовлюється тим, в якій мірі вони відповідають вимогам моралі. Це 

відбувається тоді, коли право, з одного боку, приписує людям таку 

поведінку, яка може бути схваленою совістю (наприклад, свобода праці, 

виконання добровільно взятих на себе обов’язків у сфері праці тощо); коли 

воно, з іншого боку, забороняє людям ті зовнішні вчинки, які й совість не 
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схвалює (наприклад, завдання моральної і матеріальної шкоди, здійснення 

аморального проступку тощо); коли право не дозволяючи людям ніяких 

морально осудних дій, встановлює в людських відносинах справедливий 

характер [34, с. 66].  

Показовим у цьому напрямі є, наприклад, встановлення можливості 

звільненні працівника за пунктом 3 частини 1 статті 41 КЗпП України. 

Підставою для звільнення за вказаним положенням може бути не будь-який 

аморальний проступок, а такий, що несумісний із продовженням даної 

роботи. У судовій практиці невироблений однозначний підхід до визначення 

межі між проступками, сумісними і не сумісними з продовженням роботи. 

Тому законодавець і надав суду право оцінювати аморальний проступок як 

сумісний чи несумісний із продовженням роботи з урахуванням конкретних 

обставин справи. Тобто йдеться про використання оцінних категорій, які, 

звичайно, формуються на основі моральних принципів, що існують у 

суспільстві. Так, абзац 3 пункту 28 постанови Пленуму Верховного Суду 

України № 9 “Про практику розгляду судами трудових спорів” від 

6 листопада 1992 р. [122] передбачено, що звільнення за цією підставою 

можливе як за вчинення аморального проступку, не сумісного з 

продовженням даної роботи, як при виконанні трудових обов’язків, так і не 

пов’язаного з їх виконанням, тобто при вчиненні такого проступку в 

громадських місцях або в побуті. При цьому, звільнення можливе саме за не 

сумісні з продовженням даної роботи винні дії [122].  

Іншим прикладом можуть слугувати норми статті 378 проекту ТК 

України, в якій йдеться про відшкодування моральної шкоди працівникові у 

разі невиконання обов’язку роботодавця шанувати честь, гідність та інші 

особисті права працівника. В наведеній статті зазначається, що обов’язок 

доказування факту наявності моральної шкоди покладається на працівника, 

тобто законодавець покладається на певний рівень розвитку моральної 

свідомості працівника, розуміння ним моральних норм [120]. 
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Особливе місце в системі моральних цінностей українців посідає 

піклування про молоде покоління, вагітних жінок, інвалідів, осіб, які досягли 

пенсійного віку, й інші категорії осіб, які потребують додаткової уваги, 

моральної підтримки з боку суспільства. Чинний КЗпП та проект ТК 

доводять, що норми трудового права вибудовуються на основі моральних 

принципів, які склалися в суспільстві.  

Виявом моралі через норми права в регулюванні трудових відносинах є 

відображення у статті 20 проекту ТК України особливостей трудових 

відносин неповнолітніх: можливість вступу в трудові відносини осіб, що 

досягли п’ятнадцяти років, за наявності письмової згоди одного з батьків або 

особи, яка їх замінює; допустимість прийняття на роботу учнів 

загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів (для виконання 

легкої роботи, що не завдає шкоди здоров’ю і не порушує процес навчання) у 

вільний від навчання час після досягнення ними чотирнадцятирічного віку за 

письмовою згодою одного з батьків або особи, яка їх замінює. Особливістю 

організації таких трудових відносин є їх спрямованість на задоволення 

інтересів даної категорії осіб, створення умов для їх психологічного і 

морального благополуччя в процесі праці, забезпечення контролю за 

регулюванням трудових відносин з боку державних органів [120].  

Виявом норм моралі через норми права є стаття 21 проекту ТК 

України, що визначає основні права працівника, значна кількість яких є 

виявом моральних принципів свободи, рівності, справедливості, поваги 

гідності й честі, захисту від морального ризику. Моральні принципи також 

виявляються через встановлення прав у сфері праці неповнолітніх, жінок, 

інвалідів. Серед основних прав працівника виділяються також ті, які 

реалізують прагнення особистості до реалізації своїх інтересів в об’єднанні з 

іншими учасниками трудових відносин. Але необхідно звернути увагу на те, 

що перелік основних прав працівника, відображений у вказаній вище нормі 

проекту ТК є вичерпним. Враховуючи те, що однією з функцій трудового 
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права є захисна, вичерпним може бути тільки перелік обов’язків працівника 

та відповідний ним перелік прав роботодавця [120]. 

Пункт 5 частини 1 статті 21 проекту ТК України закріплює право 

неповнолітніх на особливий захист від фізичного та морального ризику в 

зв’язку з трудовими відносинами. Забезпечення захисту від спричинення 

можливої шкоди вихованню дітей та молоді відображено в нормах статті 76 

проекту ТК [120]. 

Пункт 6 частини 1 статті 21 проекту ТК України закріплює право 

працюючих жінок на особливий захист материнства. Це право 

конкретизується в подальших статтях, а саме: пункті 7 статті 40 – заборона 

встановлювати випробування для вагітних жінок, працівників із сімейними 

обов’язками, які мають дітей віком до трьох років; пункті 4 статті 45 – 

недопустимість роботи за сумісництвом на важких роботах і на роботах із 

шкідливими або небезпечними умовами вагітних жінок; пункті 1 статті 73 

“Працівники, які не підлягають атестації”; пункті 2 частині 1 статті 333 – 

заборона проведення встановлення атестації вагітним жінкам, а також 

працівникам з сімейними обов’язками, протягом одного року після виходу на 

роботу з відпустки по догляду за дитиною та ін. [120]. 

Безпосередньо вимоги моральної поведінки до учасників трудових 

відносин містяться у статтях 22, 23, 25, 27 проекту ТК України [120].  

Вимоги моралі виявляються через норми права, відображені в статті 22 

проекту ТК України [120], яка стосується обов’язків працівника: сумлінність 

праці, дотримання трудової дисципліни і правил внутрішнього розпорядку, 

нерозголошення державної чи комерційної таємниці, які за своєю сутністю є 

проявом моральної поведінки працівника. 

На увагу заслуговує стаття 23 проекту ТК України. В ній йдеться про 

встановлення вимог до працівників. З огляду на проблематику дослідження 

слід звернути увагу певну дискримінацію, що виявляється через зміст 

пункту 2 цієї статті (встановлення законом необхідності знання державної 

мови). Також не зрозуміле правове наповнення норми пункту 4 про 
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рекомендаційний характер використання кваліфікаційних характеристик. В 

дослідженні пропонуємо пункт 4 статті 23 вилучити, бо при реалізації цієї 

норми можуть мати прояви суб’єктивізму, дискримінації та корупції, що 

вступає у протиріччя з вимогами моралі та права. 

Пункт 3 статті 23 проголошує, що невиконання законодавства щодо 

встановлених до працівника вимог під час прийняття на роботу є підставою 

для звільнення його з роботи на підставі статті 115 цього Кодексу. Якщо 

проаналізувати зміст цієї норми, то можна дійти висновку, що людина в 

результаті такого звільнення може зазнати значної моральної шкоди. Вимоги 

до працівника встановлюються в інтересах роботодавця, відповідальність за 

невиконання законодавства має покладатися саме на нього. 

На позитивну оцінку заслуговує стаття 25 проекту ТК України. 

Головним здобутком є значне розширення правової регламентації кола 

обов’язків роботодавця. Серед основних обов’язків виділяються: повага 

честі, гідності та інших особистісних прав працівника; створення належних 

умов праці; забезпечення захисту та конфіденційності персональних даних та 

інші, які безпосередньо виражають вимоги до здійснення моральної 

поведінки роботодавцем [120]. 

На увагу заслуговує стаття 27 “Встановлення вимог до працівників” 

проекту ТК України. З огляду на проблематику дослідження не зрозуміле 

правове наповнення норми пункту 3 про рекомендаційний характер 

використання кваліфікаційних характеристик. Пропонуємо цей припис 

вилучити у зв’язку з тим, що застосування наведеної норми може мати 

суб’єктивний характер, утворюються умови для дискримінації та корупції, 

що є порушенням як норм права, так і норм моралі [120]. 

У процесі здійснення своїх функцій право і мораль допомагають один 

одному в досягненні загальних цілей, використовуючи при цьому властиві їм 

методи. “Там, де право відмовляється давати будь-які приписи, – пише 

П. І. Новгородцев, – виступає зі своїми веліннями мораль; там, де мораль 

буває не здатна одним своїм внутрішнім авторитетом стримувати прояви 
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егоїзму, на допомогу їй приходить право зі своїми засобами зовнішнього 

примусу. З плином часу взаємодія права і моралі скоріше міцнішає, ніж 

послаблюється, і, може бути, віддалене майбутнє готує нам нове єднання 

обох галузей, при якому юридичні норми правильніше будуть відображати 

вимоги моральної свідомості, а внутрішнє почуття частіше і повніше будуть 

одухотворяти собою зовнішнє виконання закону” [123, с. 113]. 

Дія моралі, як й інших соціальних норм, у значному ступені залежить 

від чіткості функціонування правової системи, від належної реалізації 

захисної функції трудового права. Стаття 21 проекту ТК України до 

основних прав працівників відносить право на захист від незаконного 

звільнення, право на захист своїх трудових прав, у тому числі в суді. У 

ст. 427 проекту ТК України “Органи, що розглядають індивідуальні трудові 

спори” зазначається, що індивідуальні спори розглядаються судами, рішення 

яких є обов’язковими. Кожному гарантується право на захист в суді своїх 

прав і свобод, на оскарження неправомірних дій чи бездіяльності 

роботодавців, інших посадових осіб. За бажанням працівника він може 

звернутися за захистом своїх прав до комісії з трудових спорів, у разі її 

утворення в юридичних особах за місцем роботи працівника [120].  

Дотримуємося позиції, згідно з якою найважливішою метою взаємодії 

норм права і норм моралі є створення певних утримуючих факторів для права 

і моралі в регуляції ними відносин між людьми. Мораль стримує суворість 

права необхідністю дотримання моральних норм і принципів, а право, в свою 

чергу, корегує аморальну поведінку суб’єктів трудових відносин.  

Нові соціально-економічні умови розвитку українського суспільства 

сьогодні характеризуються такими основними ознаками, як (а) приватна 

власність, (б) отримання прибутку як основна мета господарювання, 

(в) координація економічної діяльності через ринки і систему цін. 

Вищезазначені ознаки соціально-економічної ситуації в Україні 

створюють умови, за яких підприємці (роботодавці), що мають низький 

рівень моральної вихованості, намагаються вирішити питання зміцнення 
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власного добробуту за рахунок працівників. При цьому вони часто 

порушують не лише вимоги моралі, а й норми права.  

Будувати суспільство на вказаних ознаках аморально. Люди, які 

вступають у трудові відносини, мають певні сподівання, очікування, 

установки, моральні уявлення, тому необхідне дотримання норм трудової 

моралі. Роботодавці й працівники мають розуміти, яким чином себе 

поводити в системі вільної праці та підприємництва, щоб досягти своєї мети, 

враховуючи, що інші також намагаються реалізувати свої намагання, не 

порушуючи при цьому моральних норм і принципів. На жаль, частіше за все 

поняття успішного бізнесмена і людини високоморальної несумісні.  

Таким чином, взаємодія норм права і норм моралі в регулюванні 

трудових відносин відбувається у 2-х основними формах: 

а) регулювання трудових відносин нормами трудового права, в основу 

яких покладаються моральні принципи;  

б) регулювання трудових відносин нормами трудового права, які 

безпосередньо вимагають моральної поведінки їх учасників.  

У першому випадку уповноважений суб’єкт нормотворення при 

складанні правових норм керується вимогами моралі: захищати свободу, 

честь і гідність людей, регулюючи їх відносини в сфері права. В другому – в 

самих нормах трудового права містяться безпосередні вимоги до прояву 

моральності в трудових відносинах. 

 

2.2 Єдність моральних і правових вимог у реалізації виховної функції 

трудового права 

Виховання громадян, які гармонійно поєднують свої особистісні 

інтереси з інтересами суспільства, є важливим завданням правової держави. 

Формування й реалізація як норм права, так і норм моралі, відбувається під 

впливом розвитку суспільних відносин. І право, і мораль регулюють 

поведінку людей у суспільстві, вони містять вимоги адресовані особистості 

або колективу, мають нормативний характер, використовують особливі 
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засоби впливу на суб’єктів – примус та переконання, які забезпечують 

виконання вимог. 

С. С. Алексєєв зазначає, що відводячи визначальну роль в системі 

нормативного регулювання праву і моралі, неможна замикатися на 

спрощеному, прямолінійному трактуванні їх взаємозв’язку, наприклад, коли 

право розглядається як “мінімум моралі”. Право і мораль – самостійні 

суверенні нормативно-регулятивні утворення, кожне з яких має свою 

особливу цінність. Вчений наголошує на тому, що право і мораль при всій їх 

глибокій єдності – явища, які в рамках єдиної системи регулювання не 

знаходяться в одному ряді. Вони не можуть бути у прямолінійному зв’язку, 

коли одне (мораль) є основним і вихідним, а інше (право) – похідним і 

залежним [60, с. 69]. 

Єдність морального і правового виховання виступає особливо 

яскравим вираженням взаємодії норм права і моралі. В контексті 

дослідження, що проводиться, цю єдність доцільно розглянути через призму 

реалізації функцій трудового права. 

Під функціями трудового права розуміються напрями правового 

впливу на суспільні відносини, що визначають сутність права у житті 

суспільства. Цей вплив спрямований на підвищення суспільного 

виробництва, зміцнення економічних відносин, але його метою є також 

прагнення до забезпечення самовідданої праці громадян України в усіх 

галузях господарства, виховання високоморальної поведінки, свідомості, волі 

суб’єктів трудових відносин.  

Як наголошує О. І. Процевський: “… суперечність інтересів працівника 

і роботодавця завжди визначили і визначають дві основні функції трудового 

права: виробничу і соціальну. Останню часто називають захисною. В історії 

нашої держави був період, коли перше місце посідала виробнича функція, з 

кінця ХХ ст. пріоритет віддається соціальній функції” [135, c. 224]. 

Соціальна функція властива усім галузям права, але у трудовому праві 

вона виражена найбільш яскраво. Поясненням цього є те, що навіть назва цієї 
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галузі права у деяких державах виражає її соціальне спрямування – 

“соціальне право”. На початку минулого століття Л. С. Таль писав: 

“Приватне промислове право на наших очах розростається у самостійний 

відділ нової наукової дисципліни, що має велике майбутнє – дисципліни 

соціального або трудового права” [81, с. 2, 3]. 

Розглядаючи історію розвитку промислового права Росії, він 

зазначав: “Розвиток професійних союзів, організація представництва робочих 

в окремих підприємствах (робітничі комітети), колективні угоди, примирливі 

установи, розширення трудової інспекції, розповсюдження страхування на 

нові галузі права, реформування законодавства про наймання працівників та 

про промислові суди – всі ці питання давно вже складають предмет 

соціальної політики і законодавства в цілому ряді держав, досвід яких може і 

має бути нами використаним” [81, с. 14]. 

З соціальною функцією трудового права тісно пов’язана виховна. 

П. Д. Пилипенко наголошує: “Якщо врахувати, що за правом звичайно 

завжди стоїть примус, а використання примусу у виховних цілях не всі 

автори підтримують, то говорити про виховну функцію того ж кримінального 

права можна з натяжкою. У трудовому праві, де роль санкцій незначна, а 

заходи дисциплінарної відповідальності (їх застосування) є лише правом, а 

не обов’язком роботодавця, ми маємо всі підстави виділити поряд з іншими, 

притаманними йому функціями, ще й виховну” [72, с. 30, 31]. Як зазначає 

науковець, “… ця функція, яка направлена перш за все на забезпечення 

правової культури учасників суспільно-трудових відносин, значною мірою 

залежить від культури самих цих відносин” [72, с. 31].  

Погоджуємося з думкою П. Д. Пилипенка, який вважає, що “ … про 

виховну функцію трудового права можна говорити лише за умови, що існує 

високий рівень правового регулювання трудових відносин, який ґрунтується 

на принципах додержання прав людини і високій загальній правовій культурі 

у суспільстві. І тільки тоді можна досягти відповідного рівня правової 

культури учасників суспільно-трудових відносин” [72, с. 31]. 
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М. І. Матузов вважає, що у взаємодії права і моралі найбільш тісно 

стикаються і переплітаються між собою їх виховні сторони. Всебічний 

розвиток і моральне удосконалення кожної особистості, забезпечення 

дотримання моральних норм поведінки людей, кращих моральних почуттів і 

переконань, звичок і традицій, практичне впровадження моральних 

принципів у життя є важливим завданням права і моралі, які виступають не 

лише засобами регулювання взаємин між людьми, а й могутніми засобами 

виховання свідомості [20, с. 114]. 

З огляду на завдання вивчення особливостей реалізації виховної 

функції трудового права, розкриємо суть морального і правового виховання. 

Моральне виховання являє собою сукупність цілеспрямованих, 

планомірних, активних, соціально організованих впливів на свідомість і 

поведінку людини, які поряд із самовихованням формують індивідуальну і 

колективну систему сталих етичних понять, моральних переконань, 

схильностей, почуттів, рис характеру і звичок поведінки, що відповідають 

ідеалам і принципам моралі [22, с. 117].  

Результати морального виховання характеризуються такими поняттями 

як: мораль (система ідей, принципів, законів, норм і правил поведінки та 

діяльності, які регулюють гуманні стосунки між людьми за будь-якої ситуації 

на демократичних засадах); моральність (моральні погляди, переконання, 

почуття, стосунки, поведінка людини); моральна свідомість (свідомість, яка у 

вигляді уявлень і понять відображає реальні відносини і регулює моральну 

сторону діяльності людини); моральні переконання (пережиті та узагальнені 

моральні принципи, норми); моральні почуття (запити, оцінки, відносини, 

спрямованість духовного розвитку особистості); моральні звички (корисні 

для суспільства стійкі форми поведінки, що стають потребою і здійснюються 

за будь-якої ситуації і умов); моральна спрямованість (стійка суспільна 

позиція, що формується на світоглядній основі, мотивах поведінки і 

виявляється як властивість особистості за різних умов) [126, с. 255]. 



 98 

У моральному вихованні слід спиратися на гуманістичну ідею про те, 

що людині від природи притаманне прагнення до добра, правди і краси. 

О. І. Вишневський зазначає, що моральне виховання має забезпечити 

формування системи моральних цінностей. Цінності особистого життя мають 

значення насамперед для самої людини, визначають риси її характеру, 

поведінку, стиль приватного життя та ін. [127, с. 12]. До системи цінностей 

належать: абсолютно вічні (доброта, правда, любов, чесність, гідність 

справедливість); національні; сімейні; громадянські.  

Серед багатьох цінностей людського життя особливе місце посідає 

праця. Вже сам факт, працює людина чи є простим споживачем, визначає 

зміст її життя, розуміння щастя, добра. Великого значення праці у вихованні 

особистості надавав К. Д. Ушинський. У роботі “Праця в її психічному і 

виховному значенні він підкреслює, що людина формується і розвивається в 

трудовій діяльності. Праця, по-перше, є основою й засобом людського 

існування і, по-друге, вона є джерелом фізичного, розумового і морального 

вдосконалення людини. Ось чому, на його думку, виховання, якщо воно 

бажає щастя людині, повинно виховувати її не для щастя, а готувати до 

праці. “Вільна праця потрібна людині сама по собі, для розвитку в ній 

почуття людської гідності. Відсутність праці діє руйнівно не тільки на 

моральність, але навіть і на щастя суспільства. … із знищенням необхідності 

особистої праці історія повинна припинитись” [128, с. 351]. 

Позитивне ставлення до праці, конкретної справи виявляється в тому, 

що працює людина із задоволенням, старанно, добросовісно, вміє долати 

труднощі. Такого працівника характеризує зосередженість, зібраність, 

прагнення вкластися у відведений час, контроль за якістю виконання 

трудової діяльності тощо. Негативне ставлення до праці виражається в тому, 

що людина працює без захоплення, інтересу, губить багато часу на розмови, 

на “початок”, не виявляє старанності, зібраності тощо [129, с. 63].  

Зміст морального виховання зумовлений вимогами і потребами 

суспільства, рівнем його моральності. Серед завдань морального виховання 
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виділяються такі: формування національної свідомості і самосвідомості, 

свідомої дисципліни, обов’язку та відповідальності, поваги до 

закону [126, с. 256].  

О. П. Целікова розширює цей перелік, включаючи до 

нього: “виховання усвідомленої, обґрунтованої системи моральних і 

правових ставлень особистості до оточуючої дійсності. Людина стає 

особистістю в процесі суспільного розвитку, саме в ньому вона набуває риси 

особистості. Головні з них: розумність, відповідальність за свої дії перед 

суспільством, певний ступінь свободи, достоїнство, індивідуальність 

(поведінка, інтереси, здібності, цілі тощо)” [130, с. 7]. 

Моральне виховання відіграє провідну роль в системі виховання 

особистості. Його результати позначаються не лише на моральній 

вихованості а й на правовій, екологічній, економічній та ін. Воно включає в 

себе: формування в людини усвідомлення зв’язку з суспільством, залежності 

від нього, необхідності узгодженості поведінки з інтересами суспільства, 

готовності приймати соціальні вимоги і соціальний контроль; ознайомлення 

людини з моральними ідеалами, вимогами суспільства, доведення їх 

правомірності й розумності; перетворення моральних знань в моральні 

переконання, створення в людини системи цих переконань, що гарантують 

моральну правильність, а за необхідністю – самовідданість її вчинків; 

формування встановлених моральних почуттів (совісті, честі, обов’язку, 

достоїнства, сорому) і моральних якостей (чесності, принциповості, 

сміливості, послідовності); виховання високої культури поведінки як одного 

з головних проявів поваги людини до інших людей і однієї з основних умов 

нормального функціонування людських колективів; формування необхідних 

даному суспільству моральних звичок, досягнення відомого автоматизму 

правильної поведінки, особливо за повсякденних, повторюваних 

умов [131, с. 11, 12].  

В. І. Лозова зазначає: “Моральна освіта для формування моральних 

понять і переконань особистості дає можливість ознайомити людину з 
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основними вимогами моралі, її принципами і категоріями, піднімає емпіричні 

знання до рівня наукових, які дозволяють зрозуміти сутність, зміст 

моральних дій, виховувати переконання, пов’язані з почуттям людини, тобто 

з емоційним відношенням її до своєї поведінки і поведінки інших (любов, 

гуманність, співчуття та ін.), емоційним станом, який знаходить вияв у 

інтересах, радощах, здивуванні, стражданні, гніві, презирстві, страхові, 

соромові, пристрасті тощо” [129, с. 67]. 

Завдання моральної просвіти полягають в тому, щоб: розширювати і 

поглиблювати моральні знання і уявлення людини; спонукати її до 

усвідомлення особистого морального досвіду з позицій норм і принципів 

моралі; навчити використовувати моральні знання для аналізу й оцінки 

діяльності, поведінки і якостей особистості; підвищити інформованість 

людини про її можливості і роль в усуненні недоліків.  

Погоджуємося з думкою В. І. Лозової, Г. В. Троцко про те, що 

“ … основні моральні поняття усвідомлюються як у раціональній, так і в 

емоційній формі (добро, зло, людинолюбство та ін.). Обов’язок, 

відповідальність, гідність, совість особистості проявляються в її емоційних 

переживаннях – почутті обов’язку, відповідальності, муках совісті, 

ущемленні гідності. Нерозвиненість, черствість, грубість моральних почуттів 

нерідко бувають причиною моральних конфліктів між людьми. Справжня 

культура моральних почуттів багато в чому залежить від розуміння людьми 

один одного, від уміння співпереживати, співчувати” [129, с. 67, 68].  

Як відомо, провідним виховним принципом є виховання в діяльності і 

спілкуванні. Реалізація цього принципу в практичній діяльності передбачає, в 

першу чергу, включення у спільну діяльність і на основі її здійснення 

забезпечення розширеного міжособистісного спілкування. Саме у спільній 

трудовій діяльності знаходять вияв моральні почуття, створюється 

можливість для реалізації засвоєних моральних норм у практичній 

діяльності, забезпечення формування морального досвіду.  
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Нормативні приписи ст. 140 “Забезпечення трудової дисципліни” КЗпП 

України відображають вимоги моралі щодо забезпечення трудової 

дисципліни на підприємствах, в установах, організаціях шляхом створення 

необхідних умов для нормальної роботи, свідомим ставленням до праці, 

заохоченням за сумлінну працю. В цій статті наголошується на необхідності 

створення обстановки нетерпимості до порушень трудової дисципліни, 

суворої товариської вимогливості до працівників, які несумлінно виконують 

трудові обов’язки, застосування до окремих несумлінних працівників у разі 

необхідності заходів дисциплінарного i громадського впливу. При цьому, 

зробимо акцент на тому, що вимога дотримання свідомої дисциплінованості 

в процесі праці спирається на необхідний рівень моральної вихованості 

працівників, що забезпечується в ході морального виховання. 

Важливим фактором, що впливає на поведінку учасників трудових 

відносин є думка трудового колективу. Засудження колективом аморального 

проступку одного з його членів має на нього певною мірою гнітючу дію. 

Сила впливу колективу залежить від моральних якостей самої особистості. 

Якщо особистість високоморальна, то виявлення колективом засудження її 

дій буде сприйматися нею самою з більшим розумінням і сприятиме 

ефективнішій віддачі. І, навпаки, якщо людина аморальна, вона не помітить 

засудження і не зважить на ставлення до себе інших членів трудового 

колективу. Враховуючи цю закономірність, необхідним видається здійснення 

морального виховання нормами трудового права.  

У процесі колективної праці формуються певні відносини між людьми, 

дух співробітництва, взаємодопомоги, підтримки, виробляється здатність до 

спільної трудової діяльності. “Спільне трудове зусилля, робота в колективі, 

трудова допомога людей та постійна їх взаємна трудова залежність 

створюють правильне ставлення людей один до одного… дружбу у 

відношенні до кожного трудівника, обурення і засудження у відношенні до 

ледаря, до людини, що ухиляється від праці… У трудовому зусиллі 

виховується не лише робоча підготовка людини, але й підготовка товариша, 
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тобто виховується правильне ставлення до інших людей, – це вже буде 

моральна підготовка” [133, с. 388, 389]. 

Невід’ємним складником позитивного ставлення до трудової 

діяльності, запорукою ефективності регулювання трудових відносин і, 

водночас, шляхом морального виховання особистості є формування трудової 

дисципліни. Як зазначає О. І. Вишневський: “Життя вимагає від людини 

високої дисципліни і виконавської чіткості – рис, що в нашому характері 

репрезентовані надто слабко” [134, с. 71]. Дисциплінованість як риса 

особистості виявляється у свідомому дотриманні людиною норм і правил 

поведінки, чіткому та організованому виконанні обов’язків.  

Саме у визнанні пріоритетності вирішення завдання виховання 

свідомої дисципліни, почуття обов’язку і відповідальності найбільш яскраво 

виявляється єдність морального і правового виховання громадян. Неможна 

вважати людину високоморальною, якщо вона не володіє правовою 

культурою. Здатність людини розуміти правила співжиття не є вродженою, 

вона формується під впливом спеціальних виховних заходів, є наслідком 

спілкування з іншими людьми, участі в різних видах діяльності. “Правове 

виховання сприяє … виконанню громадських обов’язків стосовно держави, 

праці, сім’ї” [129, с. 66].  

О. Ф. Скакун визначає правове виховання громадян “ … як 

цілеспрямований постійний вплив на людину з метою формування в неї 

правової культури й активної правомірної поведінки” [53, с. 520]. Науковець 

вбачає його метою: “… дати людині необхідні в житті юридичні знання і 

навчити її поважати закони і підзаконні акти та додержуватися їх, тобто 

сформувати достатньо високий рівень правової культури, здатний значно 

зменшити кількість правопорушень. Кожна людина, знаючи свої права і 

обов’язки, може грамотно захищати себе від незаконних дій з боку 

юридичних органів, що застосовують право” [53, с. 521]. 
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У ст. 1 Конституції України зазначено, що Україна – суверенна і 

незалежна, демократична, соціальна, правова держава, що зобов’язує 

кожного громадянина нашої держави володіти правовою культурою.  

Громадянське суспільство вирішує проблему особистого і суспільного 

на ґрунті рівності та на балансі прав, свобод і обов’язків людини. Воно, 

зокрема, оберігає особистість, але водночас вимагає від неї і дотримання 

обов’язків щодо суспільства і держави. Кожний член спільноти має право на 

свою окремість. “Це перш за все особистості, і всі спроби відібрати у них 

індивідуальність, ототожнити їх й урівняти у спільному житті слід назвати 

тоталітаризмом; це суперечить елементарним вимогам моралі” [135, с. 55].  

С. Л. Франк зазначав, що свобода “… є онтологічною першоосновою 

людського життя” [136, с. 318]. Природа свободи така, що людина не може 

користуватися нею для власного неконтрольованого життя. Вона дає лише 

право на діяльність, що регулюється світоглядом людини. В кінцевому 

рахунку свобода виступає передумовою прав і обов’язків людини, як право 

на власну саморегуляцію [137, с. 327]. Єдиною і необхідною гарантією 

свободи є закон, верховенство якого має свою основу найперше в правовій 

свідомості суспільства і його громадян. В Україні, як і в інших 

громадянських суспільствах, закони ґрунтуються на загальнолюдських 

цінностях. Права і обов’язки є зворотними сторонами одного і того ж 

механізму правового регулювання відносин між людьми й утвердження їх 

рівності: керуючись власною волею, людина реалізує власні права, але 

водночас визначає і свої обов’язки, які випливають з прав інших людей. 

Кожна людина, яка знає свої права й обов’язки, може грамотно себе 

захистити від незаконних дій.  

Сутністю правового виховання є формування правової установки на 

узгодження прагнень й очікувань особистості з інтересами й очікуваннями 

суспільства, тобто процес вироблення стійких правових ідей та принципів у 

правосвідомості тих, кого виховують, формування правової 

культури [53, с. 521]. О. П. Масюкевич називає так характерні ознака 
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вказаного явища: має визначені цілі і є цілеспрямованою діяльністю; 

припускає наявність певних засобів правового впливу, має визначені форми 

вираження; спрямоване на поширення правових ідеалів, принципів, ідей, що 

містять у своїй основі моральні цінності; залучає населення до рішення 

проблем державно-правового життя; формує в суб’єктів визначені погляди, 

переконання щодо правових явищ, що відбуваються, громадського життя; 

забезпечує реалізацію правових розпоряджень, правомірну поведінку, а 

також законність і правопорядок; передбачає обмін правовим 

досвідом [138, с. 267]. 

Л. Є. Балін вважає, що зміст та специфіка правового виховання 

найбільш повно розкривається в системі притаманних йому функцій. Він 

виділяє такі основні функції правового виховання: 

а) інформаційна  виражається в тому, що в процесі правового 

виховання у свідомість вноситься інформація, необхідна особистості для 

вибору правомірного варіанта поведінки; 

б) орієнтовна  формування якісно стійких орієнтирів соціальної 

поведінки; 

в) результативна, або інтегративна, функція розвитку правової 

активності; 

г) профілактична  відображає спрямованість правового виховання на 

попередження правопорушень в суспільстві [139, с. 10, 11]. 

Інший підхід до виділення функцій правового виховання пропонує 

О. Ф. Скакун. Вона виокремлює такі з них: 

а) передача виховуваним (індивідам, громадським групам) певної суми 

правових знань, навичок, умінь; 

б) формування правових ідей, почуттів, переконань у правосвідомості 

виховуваних, вироблення правової настанови на правомірну 

поведінку [53, с. 520]. 

О. Орлова доводить доцільність розподілу принципів у досліджуваній 

царині на загальносоціальні та спеціальні. До загальносоціальних принципів 
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слід віднести: принцип гуманізму (зумовлює необхідність орієнтування при 

здійсненні правового виховання на природні права і свободи людини, 

зокрема це права людини на життя, здоров’я, повагу до гідності, свободу та 

особисту недоторканність, свободу думки і слова тощо); принцип 

демократизму (забезпечує участь у діяльності з правового виховання 

громадськості, робить можливим наявність контролю за його суб’єктами); 

принцип гласності (відкритість діяльності з правового виховання населення, 

покладення на компетентних суб’єктів обов’язку систематичного 

інформування населення з правових питань); принцип законності (здійснення 

правовиховної діяльності в межах законів та у відповідності до них); рівності 

всіх перед законом (можливість звернення людини незалежно від раси, 

кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного 

та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними 

або інших знак до суб’єктів правового виховання з метою підвищення своєї 

правової свідомості та правової культури); принцип науковості 

(концептуальне обґрунтування діяльності в сфері правового виховання, 

використання новітніх досягнень науки і техніки, організаційно-технічних 

засобів та інформаційних технологій); принцип справедливості (зобов’язує 

суб’єктів правовиховної діяльності при виконанні завдань, що стоять перед 

ними, бути максимально об’єктивними, неупередженими, приймати рішення, 

що узгоджуються з нормами моралі, загальнолюдськими 

цінностями) [140, c. 43-44].  

Група спеціальних принципів, на думку правознавця, охоплює: 

принцип системності (передбачає наявність системи, порядку, зумовленого 

правильним, планомірним розташуванням і взаємним зв’язком елементів 

правового виховання); принцип послідовності (передбачає певну черговість 

подій, явищ, етапів правовиховної роботи, відповідність завданням правового 

виховання, логічну обґрунтованість правового виховання); принцип 

цілеспрямованості (передбачає визначення мети правового виховання); 

принцип безперервності (полягає в етапності правового виховання, на 
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кожному з яких ускладнюються й урізноманітнюються зміст і напрями 

правовиховної діяльності. Цей принцип діє протягом свідомого життя 

людини); принцип взаємодії між суб’єктами правового виховання 

(дотримання цього принципу є однією з умов підвищення ефективності 

діяльності суб’єктів правовиховної діяльності); принцип професіоналізму та 

компетентності (належним чином здійснювати правовиховну діяльність 

може лише компетентна особа та професіонал. Компетентність передбачає 

володіння ними, перш за все, правовими теоретичними та практичними 

знаннями, вміннями та навичками, наявність відповідного досвіду, що 

дозволяє якісно та кваліфіковано здійснювати правове 

виховання) [140, с. 45]. 

Погоджуємося О. Ф. Скакун, яка наголошує на тому, що неможна 

змішувати правове виховання і правове регулювання, хоча вони 

взаємопов’язані. Науковець зазначає: “Об’єктом правового регулювання 

виступають, головним чином, відносини – вольові акти поведінки 

особистості, а об’єктом правового виховання, виховною функцією права – її 

свідомість: думки, почуття, уявлення. Це не означає, що правосвідомість 

особистості не відчуває впливу правового регулювання та його механізму, 

але цей вплив є другорядним відносно поведінки особистості, її 

вчинків” [53, с. 521]. 

Результатом правового виховання громадян є рівень правової 

вихованості, яка визначається О. Ф. Скакун як “ … внутрішній духовно-

правовий стан, у якому перебуває особа в момент прийняття рішення про те, 

як поводити себе у тих чи інших обставинах. … стан правосвідомості особи, 

рівень її правової культури, готовність до правомірної або протиправної 

поведінки” [53, с. 523]. Значення правового виховання, забезпечення 

правової вихованості громадян визначено такими словами науковця: “Рівень 

правової вихованості – це не тільки знання права і розуміння необхідності 

виконувати правові розпорядження. Він визначається ступенем 
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сформованості ставлення до права і правового закону як до цінностей, що 

існують в демократичному суспільстві поза конкуренцією [53, с. 523]. 

Питання правового виховання громадян розглядається як невід’ємна 

частина морального виховання, бо оволодіння нормами права значно впливає 

на забезпечення переводу системи моральних цінностей (абсолютно вічних 

(чесність, справедливість, гідність, доброта, правда та ін.), національних 

(патріотизм, історична пам’ять, національна гідність та ін.), громадянських 

(права і свободи людини, обов’язки перед іншими людьми, повага до закону) 

та ін.) у надбання індивіда.  

Значну роль правове виховання громадян відіграє і у формуванні 

сприятливих відносин у процесі трудової діяльності. Показовим є те, що 

першочергового значення як у моральному, так і в правовому вихованні 

набуває формування свідомої дисципліни. Поняття дисципліни і 

дисциплінованості як моральної якості характеризує певний порядок 

поведінки людей, що забезпечує узгодженість дій, а також засвоєння норм, 

які зобов’язують людей дотримуватися цього порядку. 

В. І. Лозова, Г. В. Троцко подають таке визначення дисциплінованості: 

“Дисциплінованість – це риса характеру, яка проявляється у свідомому 

дотриманні людиною норм і правил поведінки…, чіткому та організованому 

виконанні обов’язків. … характеризує не тільки ставлення до себе, але і до 

інших, справи, праці” [129, с. 65].  

Аналіз поняття “дисципліна праці” засвідчує, що взаємодія норм права 

і моралі закладена в ньому самому. Спираючись на роботу С. І. Кожушко, в 

дослідженні дисципліну праці розглядаємо, як заснований на принципах 

моралі і закріплений в нормах права порядок взаємовідносин суб’єктів 

процесу спільної праці, який виражається в свідомому і точному виконанні 

працівником своїх трудових обов’язків, здійснені наданих прав та 

дотриманні встановлених обмежень і заборон; у поведінці дисципліна праці 

виявляється як точне і беззаперечне дотримання встановлених трудовим 

законодавством правил поведінки учасників трудових відносин [35].  
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У дослідженні розділяємо точку зору М. Г. Александрова, який писав, 

що “… терміну “дисципліна праці” може бути надано двоякий смисл − 

об’єктивний і суб’єктивний. У суб’єктивному це елемент трудових 

правовідносин працівника та його обов’язок дотримуватися правил 

внутрішнього трудового розпорядку. Це категорія суворого дотримання 

всіма учасниками процесу праці правил, установлених чинними нормами 

права. Вплив правових норм на поведінку людей досягається безпосередньо, 

тому що норми для однієї сторони правовідносин установлюють певний вид і 

міру поведінки, гарантованої державним захистом; для другої − теж певний 

вид і міру поведінки повинної, до якої в необхідних випадках примушує 

адміністрація підприємства, установи чи організації в межах, установлених 

від імені держави. Поведінка обов’язкова й можлива зобов’язана відповідати 

нормі права, бути правомірними. Інакше кажучи, трудова дисципліна в 

суб’єктивному смислі − це правомірна поведінка всіх учасників процесу 

праці в рамках правовідносин з конкретним підприємством при повинній 

реалізації в поведінці суб’єктивних прав та обов’язків цих учасників. У 

суб’єктивному значенні дисципліна праці – це підкорення вимогам 

правопорядку, що знаходить втілення в суворому і свідомому виконанні 

обов’язків і здійсненні правомочностей кожним працівником окремо взятої 

організації. До суб’єктивної сторони дисципліни праці слід віднести також 

обов’язки адміністрації, оскільки трудові правовідносини є 

двосторонніми” [141, с. 340, 341].  

Погоджуємося з С. І. Кожушко, який зазначає, що сучасний правовий 

інститут дисципліни праці за змістом складається з трьох тісно 

взаємопов’язаних блоків: а) правової регламентації прав і обов’язків 

суб’єктів трудових відносин; б) відповідальності за порушення трудових 

обов’язків; в) стимулювання сумлінної праці [35, с. 168]. 

В. С. Ковригін перелічує такі чинники, що характеризують трудову 

дисципліну: (а) сумлінна праця, (б) своєчасне й точне виконання наказів і 

розпоряджень роботодавця, (в) підвищення продуктивності праці, 
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(г) поліпшення якості продукції, (д) дотримання технологічної дисципліни, 

(е) додержання вимог охорони праці, (ж) забезпечення збереження майна 

роботодавця [142, с. 25, 26]. 

Процес формування дисципліни праці як риси особистості передбачає 

не лише просте забезпечення виконавства, точності, дотримання загального 

порядку, а й пробудження більш глибоких мотивів такої поведінки, 

свідомості, емоційного ставлення, заснованого на розумінні значення, 

необхідності та обов’язковості дотримання тієї чи іншої вимоги. 

Забезпечення дисципліни праці – безумовна складова ефективної роботи 

підприємства, установи, організації, бо кінцевої її метою в контексті 

регулювання трудових відносин є сумління у виконанні трудових обов’язків.  

Переконані, що сумлінна праця є умовою забезпечення добробуту 

громадян і одночасно виступає показником прояву моральності. Це, 

безумовно, ілюструє ст. 22 проекту ТК України, що визначає коло обов’язків 

працівника, виконання яких спрямоване на забезпечення особистого і 

сумлінного виконання своїх обов’язків, дотримання трудової дисципліни і 

правил внутрішнього розпорядку. Вимоги цієї норми варто оцінити як вияв 

взаємодії норм права і норм моралі. 

У чинному КЗпП України питанням забезпечення трудової дисципліни 

присвячена глава Х. Норми, які найбільш показово відображають можливості 

реалізації виховної функції трудового права через єдність морального і 

правового виховання, відображені у ст. 140 КЗпП України. Про те, що 

питання такої єдності залишається актуальним свідчить включення до гл. 9 

“Внутрішній трудовий розпорядок” Книги третьої “Умови праці” проекту ТК 

України ст. 269 “Забезпечення дотримання трудової дисципліни” такого 

змісту: “Дотримання трудової дисципліни забезпечується шляхом створення 

необхідних організаційних та економічних умов для нормальної 

високопродуктивної роботи, свідомим ставленням до праці, методами 

переконання, виховання, заохоченням за сумлінну роботу. До працівників, 
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які несумлінно виконують трудові обов’язки, у разі необхідності 

застосовуються заходи дисциплінарного стягнення”. 

Варто зауважити, що Конституція України (ст. 43), гарантуючи право 

людини на працю, не ставить до неї будь-яких вимог чи застережень: не 

просто працювати, але й обов’язок виявляти щодо праці старання і 

компетенцію. 

Необхідність спрямування правового і морального виховання на сферу 

трудових відносин пояснюється їх докорінною зміною в процесі становлення 

сучасних економічних відносин. Вони змушують людину дивитися на свою 

працю цілком інакше. За таких умов людина має турбуватися про якість своєї 

діяльності, приймати високі вимоги до себе; намагатися працювати 

якнайкраще, бо суспільство зацікавлене лише у високоякісній праці 

громадян. В іншому разі праця пропаде марно. І це може стати навіть 

передумовою втрати права на працю [137, с. 329]. 

Основну роботу щодо забезпечення дотримання дисципліни праці 

складає процес формування й підвищення правової культури працівників, 

спрямований на виховання глибокої поваги до закону та свідоме його 

виконання. Правова культура нерозривно пов’язана з вмінням працівника 

бездоганно діяти під час роботи. Кожний працівник повинен володіти 

навичками правомірної поведінки у професійній діяльності (знання і 

дотримання вимог законодавства та локальних нормативних актів, що 

регулюють трудову діяльність).  

У процесі реалізації виховної функції трудового права до свідомості 

громадян необхідно доводити основні положення щодо дисципліни праці: 

виконання працівниками своїх обов’язків чесно і сумлінно; своєчасність і 

точність виконання розпоряджень власника або уповноваженого ним органу; 

підвищення продуктивності праці та поліпшення якості продукції; 

дотримання технологічної дисципліни, вимог охорони праці, техніки безпеки 

та виробничої санітарії; дбайливе ставлення до майна власника. Необхідне 

ознайомлення з обов’язками, передбаченими нормативними актами про 
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працю. Разом з тим слід ознайомлювати громадян з вимогами до 

роботодавця, які відображені у ст. 141 КЗпП, де зазначено, що власник або 

уповноважений ним орган повинен правильно організувати працю, 

створювати умови для зростання її продуктивності, забезпечувати трудову і 

виробничу дисципліну, неухильно дотримуватися законодавства про працю і 

правил охорони праці, уважно ставитися до потреб і запитів працівників, 

поліпшувати умови їх праці та побуту. Громадяни мають бути обізнаними з 

особливостями дисциплінарної відповідальності, яка настає внаслідок 

вчинення дисциплінарного проступку. 

Існує низка традиційних організаційних заходів, що спонукають до 

сумлінної праці, і які можна використовувати для профілактики 

дисциплінарних порушень. До таких слід віднести: проведення конкурсів 

“кращий працівник підприємства” з відповідним матеріальним заохоченням; 

проведення лекцій з питань культури та корпоративної етики; оформлення 

наочної агітації за результатами професійної діяльності та здобутків, як 

окремих працівників, так і структурних підрозділів; створення брошур, 

пам’яток з історії підприємства, установи, організації, питань професійної 

етики, позитивних традицій (наприклад буклети про успішних працівників); 

залучення ветеранів до роботи з молодими працівниками (популяризація 

наставництва та інших форм передачі позитивного досвіду трудової 

діяльності); вивчення потреб, настроїв, типових труднощів молодих 

працівників (організація в кадровій службі довідково-інформаційного бюро 

молодого працівника); проведення урочистих заходів та свят (популяризація 

символіки підприємства, посвячення в працівники, святкування Дня 

підприємства, Дня ветерана підприємства) [143]. 

Розгляд питання єдності морального і правового виховання громадян 

дозволяє стверджувати, що ці напрями діяльності мають однакові методи її 

здійснення. Як правило, виділяють групи методів, пов’язані з формуванням 

свідомості особистості, досвіду громадської поведінки та методи 

стимулювання. 
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В арсеналі методів як морального, так і правового виховання в першу 

чергу виділяється група методів формування свідомості особистості 

працівника. Головна мета цих методів – вплив на свідомість, волю і почуття 

людини з метою пояснення і доведення правильності чи необхідності певної 

поведінки, норм і правил спілкування, ставлення до оточуючого. До цієї 

групи належать методи інформування і переконання.  

Інформування передбачає повідомлення про певні факти, вчинки, 

роз’яснення сутності, значення принципів, норм і правил поведінки, шляхів 

досягнення поставленої мети, способів самовиховання, щоб сформувати на 

основі набутих знань певні поняття.  

Переконання, як метод впливу на свідомість індивіда, передбачає 

формування його нових поглядів, ставлень або зміні тих, що не відповідають 

моральним та правовим нормам. Метод передбачає обґрунтування певного 

поняття, відстоювання моральної позиції, оцінки, вчинків, дій.  

Використання методів формування свідомості особистості працівника 

буде ефективним, якщо налагоджена позитивна взаємодія учасників 

спілкування, сформований інтерес, увага до змісту інформації, 

використовується доказовість у переконанні, відбувається звернення до 

почуттєво-вольової сфери індивіда. 

Вважаємо, що непересічну роль у формуванні свідомого, 

відповідального ставлення до праці відіграють методи стимулювання. 

Пункти 5-7 ст. 24 проекту ТК України закріплюють права роботодавця щодо 

здійснення стимулювання працівників. В ній відображається як право 

використання заохочення за результатами праці, так і право застосовувати 

дисциплінарні стягнення та відшкодування шкоди, заподіяної працівником 

унаслідок порушення ним трудових обов’язків. Головними методами групи 

стимулювання є заохочення, покарання, змагання.  

Заохочення передбачає підтвердження правильності вчинків, дій 

людини. Його значення в тому, що воно сприяє закріпленню позитивних 

форм поведінки індивіда. Використання заохочення в процесі трудових 
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відносин буде ефективним, якщо воно: справедливе, тобто відбувається лише 

у разі здійснення позитивних дій; своєчасне; дотримується міра в заохоченні 

(надмірне часте заохочення одних і тих людей знижує виховний ефект 

методу, може призвести до формування завищеної самооцінки, завищеного 

рівня вимог, недоброзичливого ставлення оточуючих) [129, с. 142].  

Погоджуємося з С. І. Кожушко, який зазначає: “Необхідно звернути 

увагу на те, що стимулювання, підвищуючи активність працівників та 

надаючи їм шанс на задоволення тих чи інших потреб, не гарантує 

спрямованості цієї активності по соціально сприйнятливим каналам. 

Націлена на опанування стимулом активність працівників може виходити в 

небажаному й непередбачуваному напряму, в обхід встановлених нормами 

права вимог” [35, с. 169]. На наш погляд, для того, щоб заохочення не 

призвело до неочікуваних негативних наслідків, необхідна взаємодія методів 

стимулювання і методів формування свідомості особистості.  

Покарання як метод стимулювання діяльності передбачає вплив на 

свідомість особистості, який відбиває засудження вчинків, що суперечать 

моральним і правовим нормам, правилам поведінки у суспільстві. Його 

призначення – виховання уміння гальмувати виявлення тих якостей, які 

суперечать вимогам норм моралі і права. При здійсненні покарання 

працівника обов’язково слід враховувати ситуацію, за якої вчинок був 

здійснений, стан того, хто завинив; поєднувати покарання з переконанням; 

виявляти справедливість у використанні покарань; не карати за нерозуміння 

й невміння [129, с. 144].  

Актуальним у сучасних умовах господарювання є використання методу 

змагання, який можна віднести до групи методів стимулювання. Однією з 

основних вимог, що висувається до учасника трудових відносин сьогодні є 

його конкурентоспроможність. Забезпечення розвитку цієї якості особистості 

неможливе без участі в розумно організованому змагання, в якому працівник 

має можливість оцінити свої здібності, порівняти себе з іншими, визначити 

сильні і слабкі сторони. Вважаємо, що на використання цього методу у 
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вихованні працівників слід звертати увагу, бо за умови доцільної організації 

змагання, воно має великі можливості в забезпеченні високоякісної і 

сумлінної праці.  

Показово, що виховна функція трудового права реалізується, в першу 

чергу, методами, які покликані забезпечити позитивну мотивацію трудової 

діяльності, на противагу методам покарання. Правові норми щодо 

заохочення відображені у ст. 320 “Застосування роботодавцем заохочень” 

проекту ТК України, де вказується: “За успіхи в роботі та сумлінне 

виконання трудових обов’язків до працівників можуть застосовуватися 

заходи морального і матеріального заохочення – оголошення подяки, 

нагородження грамотою, виплата премії, вручення цінного подарунка. 

Правилами внутрішнього трудового розпорядку, нормативними актами 

роботодавця можуть встановлюватися інші види заохочень”. 

Виходячи з вищевказаного, формування моральної і правової 

свідомості суб’єктів трудових відносин досягається такими групами методів 

виховання як-от: а) методи формування свідомості особистості (переконання, 

інформування); б) методи стимулювання працівника (заохочення, покарання, 

змагання).  

З огляду на викладене, слід звернути увагу на редакцію ст. 269 

“Забезпечення дотримання трудової дисципліни” проекту ТК України: 

“Дотримання трудової дисципліни забезпечується шляхом створення 

необхідних організаційних та економічних умов для нормальної 

високопродуктивної роботи, свідомим ставленням до праці, методами 

переконання, виховання, заохоченням за сумлінну роботу. До працівників, 

які несумлінно виконують трудові обов’язки, у разі необхідності 

застосовуються заходи дисциплінарного стягнення”.  

Використання звороту “дотримання трудової дисципліна 

забезпечується методами переконання, виховання, заохочення” є 

неприйнятним, адже переконання та заохочення властиві саме процесові 

виховання. Вказані категорії співвідносяться між собою як форма і зміст. У 
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ст. 269 проекту ТК також зазначається, що дотримання трудової дисципліни 

забезпечується шляхом створення необхідних організаційних та економічних 

умов. Але, з огляду на визнання тісного взаємозв’язку юридичної науки з 

психологією, слід включити до переліку таких умов психологічні, оскільки 

вони відіграють важливу роль у забезпеченні дотримання дисципліни праці, 

позаяк сприятливий психологічний клімат значно посилює позитивну 

мотивацію трудової діяльності працівника.  

Виходячи з викладеного пропонуємо ст. 269 проекту ТК України 

викласти в такій редакції: “Дотримання трудової дисципліни забезпечується 

шляхом створення необхідних економічних, організаційних, психологічних 

умов для високопродуктивної праці; методами виховання: переконання, 

заохочення, змагання, інформування. До працівників, які несумлінно 

виконують трудові обов’язки, у разі необхідності застосовуються заходи 

дисциплінарного стягнення”.  

 

2.3 Втілення норм моралі у вимогах професійної етики 

Важливим засобом регулювання трудових відносин є забезпечення 

дотримання правил професійної етики. Остання відображає вимоги до 

особистості суб’єктів трудових відносин, дотримання яких є одночасним 

виконанням як норм права, так і норм моралі.  

Професійна етика визначається через поняття “мораль”, “моральність”, 

тому важливо зупинитися на питанні співвідношення термінів “етика” і 

“мораль”. Більшість праць, присвячених питанням моралі й етики 

розглядають їх у нерозривній єдності. Так у словнику С. І. Ожогова “етика” 

розглядається у двох значеннях: як аналог моралі, моральності; як теорія 

моралі, наукове обґрунтування тієї чи іншої моральної системи, того чи 

іншого розуміння добра і зла, справедливості, обов’язку, совісті, щастя, сенсу 

життя [145, с. 791].  

У філософській словниковій літературі “етика” (грецькою – звичай) 

визначається як “наука про мораль, яка включає в себе нормативну етику і 
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теорію моралі” [104, с. 530]. “Перша досліджує питання про благо, добро, зло 

та ін., виробляє моральний кодекс поведінки, показує, що гіде прагненням, 

яка поведінка є гарною, у чому сенс життя. Теорія моралі досліджує сутність 

моралі, її виникнення і розвиток, закономірності, що визначають моральні 

норми, їх історичний характер. Нормативна етика і теорія моралі невіддільні 

один від одного,” – зазначено у “філософському словникові” [104, 530]  

Поняття “етика” і “мораль” неможна ототожнювати, хоча етимологічно 

ці поняття означають однорядні явища (етика походить від грецького ethos, 

мораль – від латинського mos, сенс обох слів – звичаї, звичності, правила), в 

ході історії вони змінюються і отримують самостійного наповнення. Так, 

“Мораль – форма суспільної свідомості, в якій відображаються і 

закріплюються етичні якості соціальної дійсності (благо, добро, 

справедливість та ін.). Мораль являє собою сукупність правил, норм 

гуртожитку, поведінки людей, що визначають їх обов’язки і відносини один 

до одного і до суспільства” [104, с. 280, 281], а змістом етики виступають 

практичні рекомендації із застосування моралі. 

Професійна етика – термін, що використовується на позначення 

системи професійних моральних норм (наприклад, “професійна етика 

юриста”). Цим терміном позначається “сукупність певних обов’язків і норм 

поведінки, що підтримують моральний престиж професійних груп у 

суспільстві” [146, с. 9]. А. А. Солоніцина до завдань професійної етики 

відносить:  

 виявлення моральних норм і оцінок, суджень і понять, що 

характеризують людей в якості представників певної професії;  

 вироблення норм, стандартів, вимог, характерних для певних 

видів діяльності;  

 пояснення моралі та навчання моралі, прищеплення моральних 

принципів і уявлень про обов’язок і гідність, моральне виховання 

працівників, допомога їм в організації своєї поведінки з іншими, у 

виробничому колективі;  
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 стимулювання працівників до дотримання еталонів моралі, 

прийнятих за норму поведінки людей у певній діяльності; регулювання 

людських відносин у сфері виробництва та ін. [146, с. 9]. 

Зміст професійної етики складається із загального та конкретного. 

Загальні принципи професійної етики, що базуються на загальнолюдських 

нормах моралі, передбачають: професійну солідарність; особливе розуміння 

обов’язку й честі; особливу форму відповідальності, обумовлену предметом і 

родом діяльності. Конкретні принципи витікають із конкретних умов, змісту 

й специфіки тієї чи іншої професії і виражаються, в основному, в моральних 

кодексах – вимогах до спеціаліста. 

Професійна етика, як правило, стосується лише тих видів діяльності, в 

яких існує різного роду залежність людей від дій професіоналу, тобто 

наслідки чи процеси цих дій надають особливого впливу на життя і долі 

інших людей або людства. У зв’язку з цим виділяються традиційні види 

професійної етики, такі, як педагогічна, медична, юридична, етика вченого, і 

порівняно нові, поява або актуалізація яких пов’язані зі зростанням ролі 

“людського фактору” в даному виді діяльності (інженерна етика) або з 

посиленням його впливу в суспільстві (журналістська етика). Кожний із видів 

професійної етики визначається своєрідністю професійної діяльності, має 

свої специфічні аспекти в реалізації норм і принципів моралі і в сукупності 

складає професійний кодекс моралі.  

Професіоналізм і ставлення до праці є найважливішим та якісними 

характеристиками морального обличчя особистості.  

Виникнення перших професійно-етичних кодексів відносять до періоду 

ремісничого розподілу праці за умов становлення середньовічних цехів у ХІ-

ХІІ ст. ст. Саме тоді вперше констатується наявність у цехових статутах 

низки моральних вимог стосовно професії, характеру праці, особи 

робітників. Але ряд професій, що мають життєво важливе значення для всіх 

членів суспільства, виникли в давнину, і тому, такі професійно-етичні 

кодекси як “Клятва Гіппократа”, етичні встановлення жерців, що виконували 
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судові функції, відомі ще раніше. Професійна етика зародилася в конкретних 

видах діяльності, виступивши в якості нормативного начала в поведінці 

спеціалістів. На основі тих варіантів особистісних проявів, які професійна 

свідомість трудової групи визнавала найбільш придатними для даної 

діяльності, професійна етика створює стандарти поведінки, що 

оформлюються у вигляді специфічних документів – клятв, установ, 

кодексів [146, с. 10]. 

Професійна етика не є наслідком нерівності в ступені моральності 

різних професійних груп, але до деяких видів професійної діяльності 

суспільство висуває підвищені моральні вимоги. Існують такі професійні 

сфери, в яких сам процес праці засновується на високого рівня узгодженості 

дій її учасників, загострюючи потребу в солідарній поведінці. 

У ч. 5 ст. 23 “Встановлення вимог до працівника” проекту ТК України 

зазначено, що стосовно окремих категорій працівників законом може 

передбачатися складання присяги. На виконання вимог нормативних вимог 

для певних професій розробляються спеціальні кодекси професійної етики, в 

основу яких покладаються моральні принципи (для лікарів – клятва 

Гіппократа, для військовослужбовців і представників деяких інших професій 

– присяга). У законодавчому закріпленні необхідності наявності професійних 

кодексів вбачаємо вияв, через норми права, моральних вимог. 

Указом Президента України № 349 від 15 червня 1992 р. [147] 

затверджений текст Клятви лікаря й обґрунтована необхідність її прийняття 

майбутніми лікарями. Очевидно, що метою цього правового документу стало 

стимулювання виконання лікарями високих професійних обов’язків. 

Водночас, Клятва проникнута високоморальним змістом і є прикладом 

впливу норм моралі на регулювання трудових відносин: “… незмінно 

керуватися у своїх діях і помислах принципами загальнолюдської моралі, 

бути безкорисливим і чуйним до хворих, визнавати свої помилки, 

… додержувати правил професійної етики, … бути справедливим до колег, 

… утверджувати високі ідеали милосердя, любові, злагоди і поваги між 
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людьми”. Підписаний випускником текст зберігається в його особистій 

справі. У дипломі робиться відмітка про прийняття Клятви лікаря. 

Відомо, що мораль виступає надзвичайно важливим елементом 

людської діяльності, а сама діяльність людей в усій її різноманітності і 

специфічності не може не накладати відбиток і на специфіку моральної 

регуляції. До представників професій, що пов’язані з долею, здоров’ям, 

іміджем, репутацією, інтересами людей висуваються надзвичайно високі 

моральні вимоги. Це стосується таких видів діяльності, де залежно від 

морального потенціалу працівників можуть породжуватись дуже гострі 

моральні колізії, які в інших видах діяльності виникають лише епізодично. Ці 

гострі моральні колізії мають місце насамперед там, де вирішуються питання 

життя і смерті, здоров’я, свободи, честі й гідності людини, де моральні якості 

спеціаліста набувають вирішального значення, де доля одного може значно 

залежати від моральної спроможності іншого. Більше того, в деяких 

професіях навіть сама професійна спроможність спеціаліста багато в чому 

залежить від його моральних якостей. Це насамперед стосується праці лікаря, 

юриста, вчителя, дипломата, журналіста та ін. Мова іде не про фактичний 

рівень моральності, а про необхідний, який, залишившись нереалізованим, 

може певним чином перешкодити виконанню професійних функцій. 

У медичній, юридичній, педагогічній, дипломатичній, журналістській 

сферах діяльності особливо велика залежність однієї людини від іншої, і 

результати професійної діяльності однієї можуть мати доленосне значення 

для іншої. До представників відповідних професій суспільство висуває 

вимоги про необхідність підвищення моральних вимог не через їх масовість, 

а тому, що їх діяльність пов’язана безпосередньо з людьми, їх інтересами. 

Основною ознакою названих професій виступає можливість вторгнення в 

духовний світ людини, в її долю, що і породжує особливі моральні колізії, які 

тягнуть за собою зміну субординації моральних вимог. Для подолання 

колізій, що виникають у повсякденності, окрім загальнолюдських моральних 

цінностей, потрібні ще додаткові спонукання, у вигляді підвищених 
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моральних вимог, що й викликає до життя необхідність нових видів 

професійної етики. У трудовій діяльності юриста, лікаря, дипломата, 

педагога, керівника будь-якого рівня, більше ніж в якійсь іншій, суспільство 

бере до уваги не тільки рівень освіти, обсяг спеціальних знань, умінь, 

навичок, але й моральні якості працівника, під якими розуміють стійкі 

прояви моральної свідомості в діяльності, поведінці і вчинках. Трудова 

діяльність людей вказаних професій більше, ніж будь-яких інших, не 

підлягає попередній регламентації, не вміщується в рамки посадових 

інструкцій, є творчою. Особливого значення набуває той факт, що робота їх 

пов’язана з взаємодією з іншими людьми, що підвищує ступінь моральної 

відповідальності.  

У суспільстві, незважаючи на те що в основі трудових обов’язків 

представників тієї чи іншої професії лежать одні й ті ж вимоги загальної 

моралі, для них існують усе ж і специфічні моральні вимоги. Для лікаря, 

наприклад, основною моральною вимогою є чуйне, уважне, турботливе 

ставлення до хворого, охорона здоров’я і життя людини; для вчителя – любов 

до дітей і усвідомлення відповідальності перед суспільством за виховання 

молодого покоління. Професійний обов’язок вченого полягає в сумлінних 

пошуках істини, об’єктивності наукової аргументації, в служінні прогресу 

людства; представників правосуддя – в максимальній справедливості, 

непідкупності, неухильній вірності духу закону, об’єктивності в аналізі 

доказів та ін.  

Усвідомлюючи об’єктивну важливість усестороннього дотримання 

вимог професійної етики представниками окремих професійних груп, 

компетентні нормотворчі органи роблять спроби врегламентувати відповідні 

питання за допомогою правових актів. 

Так, норми професійної етики відображені в клятві державного 

службовця, що подана в ст. 18 Закону України “Про державну службу” [148]: 

“… поважати та охороняти права, свободи і законні інтереси людини і 
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громадянина, честь держави, з гідністю нести високе звання державного 

службовця та сумлінно виконувати свої службові обов’язки”.  

Загальні правила поведінки державного службовця, були затверджені 

наказом Головного управління державної служби України №214 від 4 серпня 

2010 р. [149]. Ці правила є узагальненням стандартів етичної поведінки, 

доброчесності та запобігання конфлікту інтересів у діяльності державних 

службовців та способів врегулювання конфлікту інтересів. Вони ґрунтуються 

на Конституції України [97] та визначених статтею 3 Закону України “Про 

державну службу” [148] принципах державної служби, спрямовані на 

підвищення авторитету державної служби та зміцнення репутації державних 

службовців, а також інформування громадян про норми поведінки, яких вони 

мають очікувати від державних службовців [149]. 

Питання професійної етики державного службовця не втрачають 

нагальності та актуальності, тому що “суспільне призначення державної 

служби полягає в забезпеченні ефективного здійснення завдань і функцій 

Української держави шляхом сумлінного виконання державними 

службовцями покладених на них службових обов’язків. Поведінка державних 

службовців має відповідати очікуванням громадськості й забезпечувати 

довіру суспільства та громадян до державної служби, сприяти реалізації прав 

і свобод людини і громадянина, визначених Конституцією України і 

законами України” [149]. 

Вступ на державну службу передбачає гідну поведінку, чесність, 

почуття честі й обов’язку, оскільки на державного службовця покладається 

велика суспільна довіра. Разом із тим іноді створюються певні можливості 

для зловживань, використання службового становища в корисливих цілях. 

Тому, людина, приходячи на службу, робить свідомий вибір і погоджується 

на суворі обмеження як в публічній, так і приватній діяльності, дотримання 

вимог професійної етики, оскільки це сприяє зміцненню авторитету 

державної влади, зростанню довіри громадян до державних інститутів. 

nau://ukr/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/
nau://ukr/3723-12%7cst3/
nau://ukr/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/
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Загальні правила встановлюють основні вимоги до етики працівників 

органів державної влади, що займають посади, віднесені до відповідних 

категорій посад державних службовців Законом України “Про державну 

службу”, а також постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів 

України. Для чиновників, які працюють в апараті органів прокуратури, судів, 

дипломатичної, митної, податкової служб, Національного банку України, 

Служби безпеки, внутрішніх справ, управління Збройних Сил та інших 

військових формувань, відповідними органами можуть затверджуватися 

правила поведінки з урахуванням особливостей роботи в цих органах.  

В апараті зазначених органів працюють як особи, котрі займають 

посади, віднесені до відповідних категорій посад державних службовців і 

таким чином повною мірою підпадають під дію Закону України “Про 

державну службу”, так і особи, правовий статус яких регулюється 

спеціальними законами, зокрема Законами України “Про прокуратуру” [150], 

“Про судоустрій і статус суддів” [151], Митним кодексом України [152] та ін. 

Останні не віднесені до відповідних категорій посад державних службовців, 

але мають спеціальні звання, їх правовий статус впорядковується Законом 

України “Про державну службу” в частині, що не суперечить відповідному 

спеціальному закону. 

Отже, загальні правила поведінки застосовуються також до державних 

службовців, правовий статус яких регулюється спеціальними законами 

України, якщо для них не затверджені окремі правила поведінки з 

урахуванням особливостей роботи в цих органах. 

12 липня 2012 р. набрав чинності Закон України “Про правила етичної 

поведінки” [153], який визначив керівні норми поведінки осіб, 

уповноважених на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування, під час виконання ними службових повноважень та порядок 

притягнення їх до відповідальності за порушення таких норм. Суб’єктами, на 

яких поширюється дія цього Закону, були визнані особи, уповноважені на 

виконання функцій держави або місцевого самоврядування: а) Президент 
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України, Голова Верховної Ради України, його Перший заступник та 

заступник, Прем’єр-міністр України, Перший віце-прем’єр-міністр України, 

віце-прем’єр-міністри України, міністри, інші керівники центральних органів 

виконавчої влади, які не входять до складу Кабінету Міністрів України, та їх 

заступники, Голова Служби безпеки України, Генеральний прокурор 

України, Голова Національного банку України, Голова Рахункової палати, 

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, Голова Верховної 

Ради АРК, Голова Ради міністрів АРК; б) народні депутати України, 

депутати Верховної Ради АРК, депутати місцевих рад; в) державні 

службовці, посадові особи місцевого самоврядування; г) військові посадові 

особи Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів 

військових формувань; д) судді Конституційного Суду України, інші 

професійні судді, Голова, члени, дисциплінарні інспектори Вищої 

кваліфікаційної комісії суддів України, службові особи секретаріату цієї 

Комісії, Голова, заступники Голови, секретарі секцій Вищої ради юстиції, а 

також інші члени Вищої ради юстиції, народні засідателі і присяжні (під час 

виконання ними цих функцій); е) особи рядового і начальницького складу 

органів внутрішніх справ, державної кримінально-виконавчої служби, 

органів та підрозділів цивільного захисту, Державної служби спеціального 

зв’язку та захисту інформації України, особи начальницького складу 

податкової міліції; є) посадові та службові особи органів прокуратури, 

Служби безпеки України, дипломатичної служби, органів доходів і зборів; 

ж) члени Центральної виборчої комісії; з) посадові та службові особи інших 

органів державної влади. Законом зобов’язано вказаних осіб забезпечувати 

позитивну репутацію органів державної влади та місцевого самоврядування, 

всіляко сприяти зміцненню довіри громадян до влади. Передбачено 12 

правил етичної поведінки державних службовців: законність; пріоритет 

інтересів; політична неупередженість; толерантність; об’єктивність; 

компетентність і ефективність; формування довіри до влади; 

конфіденційність; утримання від виконання незаконних рішень чи доручень; 
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недопущення конфлікту інтересів; запобігання отриманню неправомірної 

вигоди або дарунка (пожертви); декларування майна, доходів, витрат і 

зобов’язань фінансового характеру. Порушення особами, уповноваженими на 

виконання функцій держави або місцевого самоврядування, правил етичної 

поведінки, визначених Законом України “Про правила етичної поведінки”, 

тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, кримінальну та матеріальну 

відповідальність з урахуванням особливостей правового статуту таких осіб, 

визначених Конституцією і законами України. 

Однак, з введенням 26 квітня 2015 р. у дію Закону України “Про 

запобігання корупції” від 14 жовтня 2014 р. [155] Закон України “Про 

правила етичної поведінки” було визнано таким, що втратив чинність. Такого 

роду крок є обґрунтованим, адже розділ VI цього законодавчого акту 

присвячений правилам етичної поведінки. Загальні вимоги до поведінки осіб, 

зазначених у Законі України “Про запобігання корупції”, якими вони 

зобов’язані керуватися під час виконання своїх службових чи 

представницьких повноважень, підстави та порядок притягнення до 

відповідальності за порушення цих вимог встановлюються цим Законом, 

який є правовою основою для кодексів чи стандартів професійної етики. 

Державні органи, органи влади АРК, органи місцевого самоврядування у 

випадку необхідності розробляють та забезпечують виконання галузевих 

кодексів чи стандартів етичної поведінки їх працівників, а також інших осіб, 

уповноважених на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування, прирівняних до них осіб, які здійснюють діяльність у сфері 

їх управління. Особи під час виконання своїх службових повноважень 

зобов’язані неухильно додержуватися вимог загальновизнаних етичних норм 

поведінки, бути ввічливими у стосунках з громадянами, керівниками, 

колегами і підлеглими. 

У силу специфіки організації діяльності прокуратури моральні 

відносини в ній регламентуються нормами права більш детально, ніж в інших 

сферах життя. В юридично оформлених вимогах, виражених у присязі, 

nau://ukr/4722-17/
nau://ukr/4722-17/
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статутах, настановах, інструкціях, міститься моральна, а часто й правова 

оцінка [155, с. 50]. Норми професійної етики працівників прокуратури 

містяться у ст. 46 “Вимоги до осіб, які призначаються на посади прокурорів і 

слідчих” Закону України “Про прокуратуру”, де зазначено, що особи, які 

вперше призначені на відповідні посади, приймають “Присягу працівника 

прокуратури”, яка містить вимоги професійної етики: “… захищати права і 

свободи людини та громадянина, інтереси суспільства і держави; постійно 

вдосконалювати свою професійну майстерність; бути; принциповим, чесно, 

сумлінно і неупереджено виконувати свої обов’язки, з гідністю нести високе 

звання працівника прокуратури…”. При цьому зазначається, що особа має 

розуміти, що порушення присяги несумісне з подальшим перебуванням в 

органах прокуратури.  

Закон України “Про прокуратуру” являє собою зведення правових і 

моральних норм, порушення яких перешкоджає продовженню роботи в 

прокуратурі. Не випадково, для працівників прокуратури порушення 

моральних норм є дисциплінарним проступком, який передбачає відповідні 

наслідки. У ст. 46-2 аналізованого законодавчого акту зазначено: 

“… прокурори і слідчі підлягають звільненню з органів прокуратури, у тому 

числі з позбавленням класного чину, також у таких випадках: … порушення 

“Присяги працівника прокуратури” чи відмови від її прийняття…”.  

Стаття 48-1 “Кодекс професійної етики та поведінки працівників 

прокуратури” Закону України “Про прокуратуру” передбачає дотримання 

відповідних норм як у службовій діяльності, так і поза нею, а порушення 

вимог Кодексу тягне за собою відповідальність, встановлену законом. 

Моральні якості співробітників прокуратури – оціночна категорія. Виходячи 

із загальних положень про професійний обов’язок співробітників 

прокуратури, під такими якостями слід розуміти розумну ініціативу, 

виконавчі якості, самовідданість, мужність, достоїнство, честь, 

принциповість, правдивість, самокритичність та ін.  
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28 листопада 2012 р. наказом № 123 Генерального прокурора України 

затверджено Кодекс професійної етики та поведінки працівників 

прокуратури [156], схвалений всеукраїнською конференцією працівників 

прокуратури. Він введений в дію з 1 грудня 2012 року і містить вимоги, 

підґрунтям яких є положення Конституції та законів України “Про 

прокуратуру”, “Про правила етичної поведінки”, “Про захист суспільної 

моралі” [157], антикорупційного та процесуального законодавства, 

Дисциплінарного статуту прокуратури України [158], указів Президента 

України та постанов Кабінету Міністрів України. Завданнями Кодексу 

визнано: забезпечення ефективного здійснення працівниками прокуратури 

своїх професійних обов'язків на підставі додержання принципів верховенства 

права, законності, суспільної моралі та високої культури; підвищення 

авторитету органів прокуратури та сприяння зміцненню довіри громадян до 

них; створення умов для розвитку у працівників прокуратури почуття 

справедливості, відповідальності, відданості справі, додержання 

загальнолюдських моральних цінностей, запобігання проявам корупції; 

формування принципової морально-правової позиції у взаєминах з колегами 

по службі та керівництвом. В документі зазначені принципи, що мають бути 

покладеними в основу професійної діяльності працівника прокуратури 

(повага до прав і свобод людини і громадянина; толерантність; 

справедливість та об’єктивність; професійна честь і гідності; 

конфіденційність; прозорість службової діяльності; утримання від виконання 

незаконних рішень чи доручень; недопущення конфлікту інтересів; 

зразковість поведінки та дисциплінованість та ін.), правила їх поведінки.  

Стаття 30 Кодексу професійної етики та поведінки працівників 

прокуратури містить вимогу, що відповідно до Закону України “Про 

прокуратуру” працівники прокуратури зобов’язані неухильно дотримуватися 

вимог цього кодифікованого акту. Їх порушення тягне за собою 

відповідальність, встановлену законом. З’ясування обставин за фактом 

порушення проводиться згідно з вказівкою керівника відповідного органу 

http://zakon.nau.ua/doc/?code=1789-12
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http://zakon.nau.ua/doc/?code=4722-17
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http://zakon.nau.ua/doc/?code=1796-12
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прокуратури, у необхідних випадках проводиться перевірка за процедурою, 

передбаченою Дисциплінарним статутом прокуратури України та 

Інструкцією про порядок проведення службового розслідування в органах 

прокуратури України [159]. У разі відсутності підстав для юридичної 

відповідальності працівника прокуратури керівником органу прокуратури до 

нього може бути застосований такий захід морального впливу, як 

застереження про припинення неетичної поведінки з попередженням про 

можливість застосування дисциплінарного стягнення, про що оголошується 

колективу прокуратури чи відповідного структурного підрозділу та 

складається протокол [156]. 

14 жовтня 2014 р. був прийнятий новий Закон України “Про 

прокуратуру” [160], за ст. 3 однією із засад, на яких ґрунтується діяльність 

прокуратури, є неухильне дотримання вимог професійної етики та поведінки. 

Прокурор зобов’язаний: а) виявляти повагу до осіб під час здійснення своїх 

повноважень; б) не розголошувати відомості, які становлять таємницю, що 

охороняється законом; в) додержуватися вимог закону про засади 

запобігання і протидії корупції; г) додержуватися правил прокурорської 

етики, зокрема не допускати поведінки, яка дискредитує його як 

представника прокуратури та може зашкодити авторитету прокуратури. 

Систематичне (два і більше разів протягом одного року) або одноразове 

грубе порушення правил прокурорської етики визнається підставою для 

притягнення прокурора до дисциплінарної відповідальності в порядку 

дисциплінарного провадження. 

Наказом №315 Адміністрації Державної прикордонної служби України 

від 11 квітня 2008 р. затверджений Кодекс доброчесної поведінки персоналу 

Державної прикордонної служби України [175], положення якого були 

поширені на військовослужбовців, державних службовців та працівників 

Держприкордонслужби, які відповідно до їх службових повноважень можуть 

залучатися до оперативно-службової діяльності. Заслуговує на увагу розділ ІІ 

“Морально-етичні принципи професійної діяльності” цього документу, де у 
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ст. 4-13 зазначені вимоги відданого служіння українському народові, 

патріотизму, соціальної справедливості, пріоритету прав людини і 

громадянина, демократизму і законності, нейтральності та неупередженості, 

прозорості та відкритості, об’єктивності та незалежності, а також визначене 

коло етичних правил поведінки посадової особи Державної прикордонної 

служби України. Відповідальність персоналу Державної прикордонної 

служби України, передбачена за недотримання персоналом вимог Кодексу, 

пов’язаних з невиконанням (неналежним виконанням) своїх службових 

обов’язків, порушенням дисципліни або громадського порядку. 

Особливе значення у виконанні своїх посадових обов’язків має 

дотримання правил етичної поведінки працівниками митної служби. Наказом 

№1097 Державної митної служби України від 16 листопада 2009 р. 

затверджені Правила етики поведінки посадових осіб митної служби 

України [162]. Принципами етики поведінки посадових осіб митної служби 

визнаються: законність; пріоритет прав, свобод і законних інтересів людини і 

громадянина; відповідальність; справедливість і неупередженість; 

лояльність; публічність і відкритість; політична нейтральність. Розділ ІІІ. 

“Уникнення конфлікту інтересів” містить моральні норми, що покладаються 

в основу службових обов’язків посадових осіб митної служби. Серед 

головних із них – розмежування служби і приватного життя, запобігання 

виникненню та усунення конфлікту інтересів; повідомлення про обставини, 

які можуть призвести до виникнення конфлікту інтересів (приватний інтерес, 

тобто переваги для посадової особи митної служби або її родини, близьких 

родичів, друзів чи осіб та організацій, з якими вона має або мала спільні 

ділові чи політичні інтереси, що впливає або може впливати на неупереджене 

та об’єктивне виконання службових обов’язків). Важливе значення мають 

вимоги Правил, що стосуються обмеження щодо використання службового 

становища, загальні вимоги до етики колегіальної поведінки (дотримання 

культури спілкування, невживання алкогольних напоїв у робочий час, у разі 

суперечок питання і власні думки висловлювати у ввічливій формі, 



 129 

неприпустимість доносів, наклепів, підлабузництва). Розділ VI “Контроль за 

дотриманням правил етики поведінки посадових осіб митної служби 

України” Правил етики поведінки містить вимоги до організації 

громадського контролю за дотриманням посадовими особами митної служби 

етики поведінки, контролю з боку посадових осіб митної служби, які 

відповідно до займаних посад здійснюють керівництво іншими посадовими 

особами митної служби або контролюють їх роботу. У митних органах, 

спеціалізованих митних установах та організаціях можуть створюватись 

Етичні комісії, завданням яких є формування, підтримання та розвиток норм 

професійної етики посадових осіб митної служби, розв’язання різного роду 

моральних конфліктів. До їх складу можуть бути обрані найбільш поважні 

співробітники митного органу, ветерани митної служби, громадські діячі й 

інші особи. Комісії мають право за порушення норм Правил виносити 

посадовим особам митних органів суспільний осуд, порушувати перед 

відповідним керівником митного органу питання про притягнення таких осіб 

до відповідальності. 

4 жовтня 2013 р. наказом №2104/5 Міністерство юстиції України 

затвердило Правила професійної етики нотаріусів України [163], завданнями 

яких є: забезпечення довіри суспільства та громадян до нотаріусів; 

забезпечення ефективності виконання завдань і функцій органів нотаріату; 

підвищення авторитету нотаріату та репутації нотаріусів; розширення 

можливостей впливу громадськості на якість діяльності нотаріусів; 

інформування фізичних та юридичних осіб про поведінку, яку вони мають 

право очікувати від нотаріусів. Нотаріус має дотримуватися таких морально-

етичних зобов’язань: захищати інтереси людини, суспільства і держави, 

дотримуватися вимог закону; сприяти утвердженню в суспільстві віри у 

закон і справедливість; не вчиняти в особистих інтересах чи в інтересах 

інших осіб дій, які могли б поставити під сумнів неупередженість і 

незалежність нотаріальної діяльності, скомпрометувати нотаріуса у 

суспільній думці, заподіяти шкоду авторитету професії нотаріуса; ставитися 
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до колег по юридичній професії в дусі поваги і доброзичливого 

співробітництва; підтримувати сприятливий морально-психологічний клімат 

у нотаріальній конторі і в нотаріальній спільноті в цілому, уникати проявів 

шкідливих звичок і особливостей поведінки, що можуть ображати людську 

гідність і негативно сприйматися суспільством; постійно підвищувати свій 

професійний рівень, технічну компетентність, вивчати чинне законодавство і 

нотаріальну практику; зберігати професійну таємницю; нести повну особисту 

і майнову відповідальність за дотримання вимог законодавства; 

забезпечувати у своїй діяльності високі критерії і вимоги культури 

спілкування, в будь-якій ситуації прагнути зберегти витримку й особисту 

гідність. 

Для працівників суддівського корпусу норми професійної етики 

відображені в присязі судді, що міститься у ст. 56 Законі України “Про 

судоустрій і статус суддів”:“… урочисто присягаю Українському народові 

об’єктивно, безсторонньо, неупереджено, незалежно, справедливо та 

кваліфіковано здійснювати правосуддя від імені України, керуючись 

принципом верховенства права, підкоряючись лише закону, чесно і сумлінно 

здійснювати повноваження та виконувати обов’язки судді, дотримуватися 

етичних принципів і правил поведінки судді, не вчиняти дій, що порочать 

звання судді або підривають авторитет правосуддя”. Суддя складає присягу 

під час урочистої церемонії у присутності Президента України. До участі в 

церемонії запрошуються Голова Верховного Суду України, Голова Ради 

суддів України, Голова Вищої ради юстиції та Голова Вищої кваліфікаційної 

комісії суддів України. Текст присяги підписується суддею і зберігається в 

його суддівському досьє. 

За ст. 57 Закону України “Про судоустрій і статус суддів” питання 

етики суддів визначаються Кодексом суддівської етики. 22 лютого 2013 р. 

рішенням XІ чергового з’їзду суддів України був затверджений такий 

Кодекс [164]. Його положення спрямовані на встановлення етичних 

стандартів, пов’язаних зі статусом судді. В Кодексі зазначені вимоги до 

nau://ukr/n0001415-13/
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поведінки суддів під час здійснення правосуддя (незалежність здійснення 

правосуддя, неупередженість, справедливість у прийнятті рішень, вияв 

тактовності, ввічливості, витримки й поваги до учасників судового процесу 

та інших осіб; недопущення проявів неповаги до людини за ознаками раси, 

статі, національності, релігії, політичних поглядів, соціально-економічного 

становища, фізичних вад тощо; нерозголошення інформації та ін.) та у 

позасудовій поведінці (уникати взаємовідносин, які можуть вплинути на 

незалежність та неупередженість судді; не припускати впливу будь-яких 

стосунків на поведінку чи ухвалення судових рішень тощо). Однак у ст. 4 

розглядуваного документу зазначається, що порушення правил етичної 

поведінки, встановлених цим Кодексом, не можуть самі по собі 

застосовуватися як підстави для притягнення суддів до дисциплінарної 

відповідальності та визначати ступінь їх вини [164]. 

На законодавчому рівні норми професійної етики співробітників 

органів внутрішніх справ відображені в Законі України “Про міліцію” [165]. 

Текст Присяги цієї категорії працівників затверджений постановою Кабінету 

Міністрів України №382 від 28 грудня 1991 р. [166] та включає такі слова: 

“… урочисто клянуся завжди залишатися відданим народові України, суворо 

дотримуватися її Конституції та чинного законодавства, бути гуманним, 

чесним, сумлінним і дисциплінованим працівником, зберігати державну і 

службову таємницю. Я присягаю з високою відповідальністю виконувати 

свій службовий обов’язок, вимоги статутів і наказів, постійно 

вдосконалювати професійну майстерність та підвищувати рівень культури, 

всіляко сприяти зміцненню авторитету органів внутрішніх справ. Клянуся 

мужньо і рішуче, не шкодуючи своїх сил і життя, боротися із злочинністю, 

захищати від протиправних посягань життя, здоров’я, права й свободи 

громадян, державний устрій і громадський порядок” [166]. 

Наказом МВС України №155 від 22 лютого 2012 р. затверджені 

Правила поведінки та професійної етики осіб рядового та начальницького 

складу органів внутрішніх справ України [167], які містять визначення 

nau://ukr/888-09/
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моральних основ служби в органах внутрішніх справ (дотримання Присяги; 

захист свободи, демократії, законності та правопорядку; захист людини, її 

життя і здоров’я, честі та особистої гідності, гуманізм, неупередженість та 

об’єктивність, толерантність, лояльність, колективізм та ін.); професійно-

етичні правила поведінки працівника органів внутрішніх справ 

(бездоганність, відповідність високим стандартам професіоналізму і 

морально-етичним принципам стража правопорядку, поводження з почуттям 

власної гідності, доброзичливо і відкрито, уважно і ввічливо; контроль 

власної поведінки, почуттів і емоцій; повага; простота і скромність у 

спілкуванні та ін.); правила службового спілкування працівника органів 

внутрішніх справ; загальні правила урегулювання конфлікту інтересів серед 

працівників органів внутрішніх справ; запобігання проявам корупції. Цими 

Правилами затверджена Пам’ятка-застереження працівника органів 

внутрішніх справ України про спеціальні обмеження, передбачені 

законодавством України. 

Вимоги професійної етики сконцентровані в Дисциплінарному статуті 

органів внутрішніх справ України від 22 лютого 2006 р. [168; 169] та 

Положенні про проходження служби рядовим і начальницьким складом 

органів внутрішніх справ, затвердженому постановою Кабінету Міністрів 

УРСР №114 від 29 липня 1991 р. [170]. Так, у ст. 7 Дисциплінарного статуту 

зазначається: “… службова дисципліна базується на високій свідомості і 

зобов’язує кожну особу… поважати людську гідність, виявляти турботу про 

громадян і бути готовим у будь-який час надати їм допомогу; дотримуватися 

норм професійної та службової етики; з гідністю і честю поводитися в 

позаслужбовий час, бути прикладом у дотриманні громадського порядку, 

припиняти протиправні дії осіб, які їх учиняють…”. 

Клятва адвоката, що міститься в ст. 11 Закон України “Про адвокатуру 

та адвокатську діяльність” [171], відображає основні вимоги професійної 

етики цієї категорії працівників: “… бути завжди справедливим і 

принциповим, чесним і уважним до людей, суворо зберігати адвокатську 
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таємницю, всюди і завжди берегти чистоту звання адвоката …”. Установчим 

з’їздом адвокатів України 17 листопада 2012 р. затверджені Правила 

адвокатської етики [172], в яких йдеться про надзвичайну важливість 

функціонального навантаження адвокатури, що вимагає від адвокатів 

слідування високим етичним стандартам поведінки. Розглянуті основні 

принципи адвокатської етики (незалежність та свобода; дотримання 

законності; домінантність інтересів клієнтів; неприпустимість конфлікту 

інтересів; конфіденційність, компетентність та добросовісність та ін.); 

вимоги до відносин адвоката з клієнтами; питання адвокатської етики у 

відносинах адвоката з судом та іншими учасниками судового провадження; 

етичність поведінки адвоката при здійсненні професійної діяльності з 

іншими органами та особами; вимоги етики у відносинах між адвокатами; 

дотримання норм адвокатської етики в громадській, науковій та 

публіцистичній діяльності адвоката та ін. 

Вимоги до моральних якостей педагогічних працівників закріплені у 

ст. 54 “Кадрове забезпечення сфери освіти” Закону України “Про освіту” 

[173], де в п. 1 наголошено, що педагогічною діяльністю можуть займатися 

особи з високими моральними якостями, які мають відповідну освіту, 

професійно-практичну підготовку, фізичний стан яких дозволяє виконувати 

службові обов’язки. Також вимоги професійної етики зафіксовані у ст. 56 

цього Закону: “Педагогічні та науково-педагогічні працівники зобов’язані 

настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до принципів 

загальнолюдської моралі: правди, справедливості, відданості, патріотизму, 

гуманізму, доброти, стриманості, працелюбства, поміркованості, інших 

доброчинностей; виховувати у дітей та молоді повагу до батьків, жінки, 

старших за віком, народних традицій та звичаїв, національних, історичних, 

культурних цінностей України, її державного і соціального устрою, дбайливе 

ставлення до історико-культурного та природного середовища країни; 

готувати учнів та студентів до свідомого життя в дусі взаєморозуміння, миру, 

злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними 
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групами; додержувати педагогічної етики, моралі, поважати гідність дитини, 

учня, студента; захищати дітей, молодь від будь-яких форм фізичного або 

психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, 

іншим шкідливим звичкам”. 

Вважаємо, що педагогічні працівники також повинні мати 

затверджений на галузевому рівні Кодекс професійної етики, в якому мають 

бути конкретизовані основні положення Закону України “Про освіту” 

стосовно моральності особи педагога і дотримання норм професійної 

педагогічної етики.  

На сьогодні можна зустріти кодекси професійної етики, які 

приймаються на рівні окремих навчальних закладів. Активність 

громадськості в цьому напрямі підвищилася. Так, на увагу заслуговує 

діяльність щодо розробки професійно-етичного кодексу педагогічних 

працівників Дніпропетровського національного університету імені Олеся 

Гончара. У навчальному закладі затверджений Кодекс працівника 

Дніпропетровського національного університету, основні положення якого 

розкривають вимоги до поведінки співробітників. Кодекс, крім розділів 

“Загальні положення”, “Основи професійної етики і моралі працівника ДНУ”, 

“Працівник ДНУ не має права”, включає розділ “Відповідальність за 

недотримання вимог Кодексу”, де зазначається: “… порушення правил 

працівниками університету є підставою для застосування щодо них 

комплексу заходів громадського впливу. Ці питання має розглядати 

Дисциплінарна рада ДНУ під головуванням ректора чи першого проректора, 

яка обирається на конференції трудового колективу закладу терміном на три 

роки” [174]. 

У 2007 р. колективом авторів (П. І. Мовчан, Н. І. Березанська, 

О. Ю. Декар, А. М. Вдовиченко, О. М. Тарасов) був запропонований проект 

“Етичного кодексу українського педагога”, що складався з преамбули і таких 

розділів, як-от: “Загальні положення”, “Основні принципи педагогічної 

етики”, “Зобов’язання педагога щодо учня”, “Зобов’язання педагога щодо 
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батьків неповнолітнього учня”, “Взаємовідносини і взаємодія педагогів”, 

“Самовдосконалення педагога”, “Педагог і суспільство”. Хоча цей документ 

має достатньо змістовне моральне наповнення, у ньому містяться положення 

переважно декларативного характеру.  

15 квітня 2009 р. постановою загальних зборів Національної академії 

наук України був схвалений Етичний кодекс ученого України [175]. Етичні 

норми представлені в розділах: “Загальні принципи”, “Наукові дослідження”, 

“Учений як автор”, “Учений як керівник”, “Учений як консультант чи 

експерт”, “Учений як громадянин”.  

У 2011 р. в рамках підготовки до ІІІ Всеукраїнського з’їзду вчителів 

був презентований проект Етичного кодексу українського вчителя [176], 

розроблений Національною експертною комісією з питань захисту суспільної 

моралі та Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства 

освіти і науки, молоді та спорту України. Ще у 1966 р. ООН рекомендувала 

розробити такий акт, наголошуючи на тому, що “… такі кодекси роблять 

вагомий внесок у забезпечення престижу роботи вчителя і виконання ним 

свого професійного обов’язку у відповідності з узгодженими принципами”. 

Але з порядку денного з’їзду обговорення Кодексу було зняте. Коментуючи 

вищеназваний проект, І. Л. Лікарчук виділив певні протиріччя з існуючою 

законодавчою базою освіти та відзначив, що у пропонованому документі не 

знайшли відображення головні положення Декларації професійної етики 

Всесвітньої організації вчителів і викладачів, деякі з них сформульовані так: 

“Учителі та викладачі добре ознайомлені зі своїми правами і обов’язками…”; 

вони “… виконують розумні інструкції керівного персоналу та мають право 

піддати сумніву ці інструкції через чітко встановлену процедуру” [177, с. 5].  

Не можна не погодитися з думкою Н. М. Швець про те, що чимало 

положень проекту викликають науковий інтерес. Наприклад, ч. 3 ст. 29 

проекту, в якій ідеться мова про оплату праці вчителя, закріплює положення 

такого змісту: “Вимагательство вчителем від учнів або їх батьків будь-яких 

винагород за свою роботу суперечить цьому Кодексу і є аморальною”. 
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Правознавець доводить: якщо такий Кодекс з урахуванням правок буде 

прийнято, він служитиме профілактиці аморальних проступків серед осіб, які 

здійснюють виховні функції [178, с. 85]. 

30 березня 2012 р. на базі Рівненського обласного інституту 

післядипломної освіти було проведено круглий стіл із проблеми “Етичний 

кодекс працівника освіти: реалії та перспективи”. В обговоренні проблеми 

розробки та впровадження кодексу етичної поведінки освітян взяли участь 

працівники юридичних установ, юристи системи освіти та інших галузей, 

викладачі юридичних дисциплін вищих навчальних закладів керівники 

освіти та навчальних закладів. Були розглянути такі питання: нормативно-

правове забезпечення діяльності педагогічних працівників; формування 

етичної компетентності сучасних педагогічних кадрів; дотримання 

педагогічного такту як основи педагогічної діяльності; перспективи розробки 

та створення етичного кодексу працівника освіти. За результатами 

обговорення учасники круглого столу дійшли спільного висновку про 

необхідність подальшої розробки та деталізації Етичного кодексу працівника 

освіти [179]. 

Таким чином, закріплення вимог професійної етики на правовому рівні 

є виявом взаємодії норм моралі і норм права. Держава посилює 

відповідальність певних категорій працівників, моральні норми набувають 

юридичного оформлення. З’являється можливість впливу на працівників не 

лише громадськими заходами, а й заходами правового характеру. 

Низка порушень професійної етики трактуються як протиправні дії і 

карається за вироком суду. Судова практики показує, що найчастіше 

підставою припинення державної служби є порушення державним 

службовцем Присяги, передбаченої ст. 17 Закону “Про державну службу”, 

недотримання пов’язаних із проходженням державної служби вимог, 

передбачених ст. 16 цього Закону, виявлення або виникнення обставин, що 

перешкоджають перебуванню чиновника на державній службі.  
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Заслуговує на увагу судова справа за позовом Б. до державної 

податкової адміністрації в АРК про визнання незаконним звільнення, 

поновлення на роботі та стягнення середньомісячного заробітку за час 

вимушеного прогулу. Підставою для звільнення позивача із займаної посади 

став вирок районного суду АРК та ухвала апеляційного суду АРК, згідно з 

якими позивач була визнана винною в скоєнні злочину. Постановою 

міськрайонного суду АРК позов задоволено. Постановою апеляційного суду 

АРК постанову суду першої інстанції скасовано й ухвалено нову, якою 

відмовлено у задоволенні позову. Вищий адміністративний суд України у цій 

справі визнав правильною позицію суду апеляційної інстанції, яка полягала в 

тому, що позивача правомірно звільнили із займаної посади, оскільки 

державна служба припиняється у разі виявлення або виникнення обставин, 

що перешкоджають перебуванню державного службовця на державній 

службі у випадках, передбачених ст. 12 Закону України “Про державну 

службу” [180]. 

Також, як приклад, можна навести справу за позовом А. до Генеральної 

прокуратури України, третя особа – Генеральний прокурор України, про 

визнання незаконним та скасування наказу про звільнення з посади та 

органів прокуратури, поновлення на роботі, стягнення середнього заробітку 

за час вимушеного прогулу. Переглядаючи рішення судів у касаційному 

порядку, Вищий адміністративний суд України зазначив, що, з’ясовуючи 

питання про наявність законних підстав для притягнення позивача до 

дисциплінарної відповідальності, суд першої інстанції повно та всебічно 

з’ясував обставини справи, дав належну оцінку дослідженим у судовому 

засіданні доказам: показанням великої кількості свідків, письмовим доказам 

у вигляді різного роду документів, у тому числі і висновку службового 

розслідування, та дійшов обґрунтованого висновку про те, що у діях 

позивача при виконанні ним своїх посадових повноважень у період його 

роботи на посаді старшого помічника Генерального прокурора України мали 

місце факти систематичних порушень наказів Генерального прокурора 
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України, Регламенту Генеральної прокуратури України, неодноразового 

перевищення наданих службових повноважень, порушень службової етики, 

зверхнього та грубого ставлення до прокурорських працівників, що ображало 

їх гідність [180]. 

Суд першої інстанції в ухваленому рішенні обґрунтовано зазначив, що 

встановлені обставини дають підстави зробити висновок про неналежне 

виконання позивачем своїх посадових обов’язків та вчинення ним 

проступків, які порочать його як працівника прокуратури, що є несумісним з 

перебуванням його на роботі в органах прокуратури [180]. 

У частині дотримання встановленого порядку звільнення позивача з 

органів прокуратури, суд першої інстанції встановив, що звільнення позивача 

проведено у відповідності з положеннями Дисциплінарного статуту 

прокуратури України, Інструкції про порядок проведення службового 

розслідування в органах прокуратури України, затвердженої наказом 

Генерального прокурора України від 21 лютого 2001 р., № 69, та чинного 

законодавства про працю [180]. 

Таким чином, важливим засобом регулювання трудових відносин є 

забезпечення дотримання правил професійної етики як системи професійних 

моральних норм фахівця з урахуванням особливостей його професійної 

діяльності й конкретної ситуації, що підтримує моральний престиж певної 

професійної групи у суспільстві. У багатьох випадках для представників 

професій, які пов’язані з роботою з іншими людьми, розробляються 

формалізовані вимоги щодо їх професійної етики (для лікарів – клятва 

Гіппократа, для представників деяких інших професій – присяга тощо), що 

приймаються на законодавчому та відомчому рівнях (наприклад, в Законах 

України “Про державну службу”, “Про прокуратуру”), а в тих випадках, коли 

норми професійної моралі у нормативно-правовому порядку не зафіксовані, 

необхідність їх дотримання знаходиться під громадським контролем, а їх 

порушення викликає моральне засудження.  
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Позаяк у деяких галузях господарства порушення працівником норм 

професійної етики розцінюється як поведінка, що суперечить вимогам 

законодавства, і є підставою для притягнення винної особи до юридичної 

відповідальності (кримінальної, адміністративної та дисциплінарної), з 

метою зменшення кількості порушень трудових прав, що має місце внаслідок 

зловживання відомчою і корпоративної нормотворчістю, притримуємось 

позиції про необхідність закріплення у КЗпП України переліку галузей в яких 

приймаються Кодекси професійної етики працівників. Такими сферами 

мають стати освіта, медицина, державна служба, дипломатична служба, суд, 

прокуратура, органи внутрішніх справ, митна служба, податкова служба, 

служба цивільного захисту та ін. При цьому, законодавець має нормативно 

зафіксувати чітку процедуру та визначити строки притягнення до юридичної 

відповідальності у випадку порушення вимог професійної етики. Самі ж 

Кодекси професійної етики повинні прийматися всеукраїнськими 

конференціями працівників відповідної галузі господарства. 
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2 

Дослідження загальних засад реалізації моральних норм у регулюванні 

трудових відносин дало підстави зробити такі висновки та сформулювати 

такі рекомендації: 

1. Взаємодія норм права і норм моралі в регулюванні трудових 

відносин являє собою не однобічний вплив моралі на право і навпаки, а 

процес їх взаємовпливу один на одного, що сприяє розвитку моральних і 

правових відносин, виражається у схожості їх вимог, звернених до людини, у 

вихованні в останньої високих громадянських якостей.  

2. Взаємодія норм права і норм моралі в регулюванні трудових 

відносин відбувається у 2-х основними формах:  

а) регулювання трудових відносин нормами трудового права, в основу 

яких покладаються моральні принципи;  

б) регулювання трудових відносин нормами трудового права, які 

безпосередньо вимагають моральної поведінки їх учасників.  

У першому випадку уповноважений суб’єкт нормотворення при складанні 

правових норм керується вимогами моралі: захищати свободу, честь і 

гідність людей, регулюючи їх відносини в сфері права. В другому – в самих 

нормах трудового права містяться безпосередні вимоги до прояву 

моральності в трудових відносинах. 

3. Єдність морального і правового виховання працівників полягає у 

визнанні пріоритетності вирішення завдання виховання свідомого ставлення 

до трудової дисципліни, почуття обов’язку і відповідальності. Норми права і 

норми моралі під час реалізації виховної функції підсилюють одна одну, 

спільно регулюючи трудові відносини між працівниками і роботодавцями. 

4. Формування моральної і правової свідомості суб’єктів трудових 

відносин досягається такими групами методів виховання як-от:  

а) методи формування свідомості особистості (переконання, 

інформування);  
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б) методи стимулювання працівника (заохочення, покарання, 

змагання).  

З огляду на це, редакцію ст. 269 “Забезпечення дотримання трудової 

дисципліни” проекту ТК України слід визнати загалом невдалою. 

Використання звороту “дотримання трудової дисципліна забезпечується 

методами переконання, виховання, заохочення” є неприйнятним, адже 

переконання та заохочення властиві саме процесові виховання.  

Вказані категорії співвідносяться між собою як форма і зміст. У ст. 269 

проекту ТК України також зазначається, що дотримання трудової дисципліни 

забезпечується шляхом створення необхідних організаційних та економічних 

умов. Але, з огляду на визнання тісного взаємозв’язку юридичної науки з 

психологією, слід включити до переліку таких умов психологічні, оскільки 

вони відіграють важливу роль у забезпеченні дотримання дисципліни праці, 

позаяк сприятливий психологічний клімат значно посилює позитивну 

мотивацію трудової діяльності працівника.  

Виходячи з викладеного пропонуємо ст. 269 проекту ТК України 

викласти в такій редакції: “Дотримання трудової дисципліни забезпечується 

шляхом створення необхідних економічних, організаційних, психологічних 

умов для високопродуктивної праці; методами виховання: переконання, 

заохочення, змагання, інформування. До працівників, які несумлінно 

виконують трудові обов’язки, у разі необхідності застосовуються заходи 

дисциплінарного стягнення”.  

5. Важливим засобом регулювання трудових відносин є 

забезпечення дотримання правил професійної етики як системи професійних 

моральних норм працівника з урахуванням особливостей його професійної 

діяльності й конкретної ситуації, що підтримує моральний престиж певної 

професійної групи. До її задач належить виявлення моральних норм і оцінок, 

суджень і понять, що характеризують людей в якості представників певної 

професії.  
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Зміст професійної етики складається із загального та конкретного. 

Загальні принципи є такими, що базуються на загальнолюдських нормах 

моралі, і передбачають: професійну солідарність; особливе розуміння 

обов’язку й честі; особливе розуміння відповідальності, обумовленні 

предметом і родом трудової діяльності. Конкретні принципи витікають із 

конкретних умов, змісту й специфіки професії.  

Професійна етика, як правило, стосується лише тих видів професійної 

діяльності, в яких існує різного роду залежність людей від дій працюючого, 

тобто наслідки чи процеси цих дій надають особливого впливу на життя 

інших членів суспільства. Професійна етика не є наслідком нерівності в 

ступені моральності різних професійних груп, але до деяких видів 

професійної діяльності суспільство висуває підвищені моральні вимоги. 

Існують такі професійні сфери, в яких сам процес праці засновується на 

високого рівня узгодженості дій її учасників, загострюючи потребу в 

солідарній поведінці. 

6. На основі тих варіантів особистісних проявів, які професійна 

свідомість певної категорії працівників визнавала найбільш придатними для 

даної діяльності, професійна етика створює стандарти поведінки, що 

оформлюються у вигляді специфічних документів – клятв, присяг, кодексів 

тощо. У тих випадках, коли норми професійної моралі у нормативно-

правовому порядку не зафіксовані, необхідність їх дотримання знаходиться 

під громадським контролем, а їх порушення викликає моральне засудження.  

7. Позаяк у деяких галузях господарства порушення працівником 

норм професійної етики розцінюється як поведінка, що суперечить вимогам 

законодавства, і є підставою для притягнення винної особи до юридичної 

відповідальності (кримінальної, адміністративної та дисциплінарної), з 

метою зменшення кількості порушень трудових прав, що має місце внаслідок 

зловживання відомчою і корпоративної нормотворчістю, необхідним є 

закріплення у КЗпП України переліку галузей в яких приймаються Кодекси 

професійної етики працівників. Такими сферами мають стати освіта, 
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медицина, державна служба, дипломатична служба, суд, прокуратура, органи 

внутрішніх справ, митна служба, податкова служба, служба цивільного 

захисту та ін. Законодавець має нормативно зафіксувати чітку процедуру та 

визначити строки притягнення до юридичної відповідальності у випадку 

порушення вимог професійної етики. Самі ж Кодекси професійної етики 

повинні прийматися всеукраїнськими конференціями працівників відповідної 

галузі господарства. 
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РОЗДІЛ 3 

ЮРИДИЧНІ НАСЛІДКИ ПОРУШЕННЯ НОРМ МОРАЛІ У 

ТРУДОВОМУ ПРАВІ 

 

3.1 Аморальний проступок як категорія трудового права 

У філософському словнику поняття “вчинок” використовується для 

позначення будь-якої дії людини, в якій бере участь її організм і за яку вона 

відчуває себе відповідальною. У вчинку особливо підкреслюється, що він 

належить до сфери моралі. Вчинок завжди є вираженням людини як цілого. 

Вчинок є однією з форм прояву свободи волі і цілеспрямованої 

діяльності [181, с. 114]. 

У соціально-психологічній словниковій літературі вчинок визначається 

як свідома дія, що оцінюється як акт морального самовизначення людини, в 

якому вона стверджує себе як особистість у своєму ставленні до іншої 

людини, самої себе, групи або суспільства, до природи в цілому [182, с. 78].  

Вчинок виступає основною одиницею соціальної поведінки, в якій 

виявляється і формується особистість людини. Його здійсненню передує 

внутрішній план дій, в якому виражається свідомо вироблений намір, мається 

прогноз очікуваного результату й наслідків для оточуючих осіб і суспільства 

в цілому.  

Вчинок може бути виражений (а) дією або без діянням; позицією, 

висловленою в словах, (б) ставленням до будь-чого, оформленим у вигляді 

жесту, погляду, тону, смислового підтексту, (в) в дії, спрямованій на 

подолання фізичних перепон і пошук істини.  

При оцінці вчинку необхідно враховувати систему соціальних норм, 

прийнятих у соціумі, важливий моральний сенс дії, саму дію слід розглядати 

як спосіб здійснення вчинку в конкретній ситуації. Вчинки включені в 

систему моральних відносин суспільства, а через них – в систему всіх 

суспільних відносин.  
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При позитивній оцінці вчинку використовуються такі моральні 

характеристики, як “безкорисний, благородний, великодушний, 

високоморальний, гуманний, героїчний, громадянський…, добрий, 

милосердний, мужній…, сміливий, самовідданий, справедливий, 

чесний” [182, с. 86]. Але, як зазначає С. Ю. Головін, вчинок, що виступає 

особистісною формою поведінки, в якій здійснюється самостійний вибір 

цілей і способів поведінки, часто може суперечити загальноприйнятим 

правилам [184, с. 63]. У таких випадках він визначається, як 

“… авантюристичний, аморальний, безвідповідальний, непристойний, 

нечесний, підлий, підступний...” [183, с. 86]  

Відповідно до Великого тлумачного словника сучасної української 

мови “проступок” – це вчинок, що порушує які-небудь норми, правила 

поведінки, загальноприйнятий порядок; провина [103, с. 1179].  

В юридичній довідковій літературі зазначено, “проступок – це 

протиправна поведінка, що тягне за собою дисциплінарну, цивільно-правову 

чи адміністративну відповідальність” [61, с. 233]. Це соціально шкідлива, 

протиправна, винна дія чи бездіяльність, що тягне за собою застосування до 

винної правоздатної особи законодавчо передбачених негативних наслідків. 

З вищевказаного можна зробити висновок, що поняття “аморальний 

вчинок” і “аморальний проступок” можна вживати як синоніми, однак в 

юридичній літературі це поняття частіше вживається в другому значенні. 

Кожна людина, як член суспільства, кожного дня вступаючи у 

різноманітні соціальні відносини і володіючи певною свободою, має свою 

свободу заключати у певні рамки, тобто узгоджувати її зі свободою інших 

людей. Тому поведінка повинна будуватися на певних правилах, законах, 

виробленими самим суспільством.  

Обов’язок узгоджувати свою поведінку відповідно до норм моралі 

виступає суспільним обов’язком кожної людини, порушення його карається 

суспільними засобами, тобто силою суспільної думки. Але, існують такі 

категорії працівників, від сумлінної й продуктивної праці яких залежить 
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моральне і матеріальне благополуччя осіб, з якими ці працівники 

взаємодіють, як загальний психологічний мікроклімат у трудовому 

колективі, так і в конкретній ситуації спілкування. Саме для тих працівників, 

до компетенції яких входить тісна робота з іншими людьми, законодавець 

встановлює додаткову відповідальність. На практиці це реалізується через 

забезпечення єдності моральних і правових вимог. У випадку, коли 

працівник їх навмисне порушує, спрацьовує не лише моральне засудження, а 

й інші регулятивні важелі.  

Надаючи моральному обов’язку правової форми, нормотворець 

забезпечує можливість застосування в необхідних випадках державного 

примуса. У цьому простежується єдність регулювання трудових відносин 

одночасно нормами права й нормами моралі. Такі норми мають всі ознаки, 

властиві нормам права, але володіють певною специфікою, адже їх зміст 

визначається мораллю. Звичайно, кожна норма права має будуватися на 

основі моральних цінностей, що панують у суспільстві, але специфіка саме 

цих норм в тому, що вони будуть мати реальне застосування тільки через 

звернення до моралі. Особливості цих норм в тому, що кожного разу при їх 

використанні вони будуть наповнюватися різним змістом, який визначають 

моральні засади суспільства. 

Розуміння людиною моралі, гідної поведінки в суспільстві залежить від 

віросповідання, традицій, трудового колективу та міри вихованості. Єдиного 

уявлення членів суспільства відносно аморальності діяння немає, і, як 

наслідок, неоднозначність підходу до визначення поняття “аморальний 

проступок”. У дослідженні розділяємо думку К. Ю. Богуславської, як 

висловлює свою позицію так: “Зміст норм про аморальний проступок 

визначається виключно мораллю. Особливість цих норм складається в тому, 

що кожного разу при їх застосуванні вони будуть наповнюватися різним 

змістом, тобто будуть являти собою самостійні норми, переломлені через 

призму цінностей і моральних принципів суспільства. Зміст даних норм 

залежить як від об’єктивних, так і від суб’єктивних обставин. В якості 
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об’єктивних виступає як сам проступок, тобто характер його здійснення, так і 

зміни моральних принципів, що відбувається з плином часу” [34, с. 129].  

Щодо суб’єктивних обставин К. Ю. Богуславська пише так: “Що 

стосується суб’єктивних обставин, то на відміну від інших норм права, які 

являють собою уніфіковані правила поведінки, розраховані на неодноразове 

застосування, норма про аморальний проступок персоніфікована. Це означає, 

що кожного разу при наявності аналогічних обставин справи, буде заново 

визначатися, чи є проступок аморальним відносно конкретної 

особи” [34, с. 130].  

Трудове законодавство не наводить дефініції поняття “аморальний 

проступок”. Ця правова і етична конструкція належить до категорії 

оціночних, тобто таких, що не конкретизуються законодавством вичерпним 

чином. 

У дослідженні поділяємо думку М. Й. Бару, який обґрунтовує три 

ознаки оціночних понять: “не конкретизоване законодавцем або іншим 

компетентним органом; уточняється і конкретизується в процесі 

правозастосування; дає органу, що його застосовує можливість вільного 

розсуду, вільної оцінки фактів” [85, с. 104].  

С. М. Черноус пропонує оціночне поняття трудового права трактувати 

як абстрактну думку про властивості, якість і цінність явищ, дій, осіб тощо, 

яка у формі слів загального вжитку або словосполучень використана в 

текстах норм трудового права, характеризує будь-який елемент трудових та 

тісно пов’язаних з ними відносин і в силу своїх логічних особливостей повно 

і остаточно не конкретизована в жодному нормативному акті як самим 

нормотворцем, так і уповноваженими ним суб’єктами, остаточна 

конкретизація якого здійснюється суб’єктом у процесі застосування норми, 

що містить його в кожному конкретному випадку, обумовлена об’єктивними 

і суб’єктивними чинниками, внаслідок чого здійснюється індивідуальне 

піднормативне регулювання трудових відносин [185, с. 88]. 
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Для визначення поняття “аморальний проступок” необхідно 

скористатися Законом України “Про захист суспільної моралі”. У ст. 1 цього 

законодавчого акту подана дефініція близького терміну “суспільна мораль” 

як системи етичних норм, правил поведінки, що склалися в суспільстві на 

основі традиційних духовних і культурних цінностей, уявлень про добро, 

честь, гідність, громадський обов’язок, совість, справедливість. Відповідно 

аморальний проступок слід розуміти як винні дії чи бездіяльність особи, що 

не відповідають (суперечать) системі етичних норм, правил поведінки, що 

склалися в суспільстві. Але, таке визначення аморального вчинку, звичайно, 

є занадто загальним.  

Н. М. Швець на основі узагальнення тлумачень аморального 

проступку, які зустрічаються в науці трудового права, так сформулювала 

визначення цього поняття: “… вині дії чи бездіяльність особи, що 

порушують моральні норми, цінності, притаманні даному суспільству, й 

суперечать загальновизнаному уявленню про гідну поведінку, а також змісту 

трудової функції працівника, чим дискредитують виховні і службові 

повноваження певного кола людей” [178, с. 85].  

В. І. Прокопенко під аморальним проступком розуміє винні дії чи 

бездіяльність, що порушують моральні норми, притаманні даному 

суспільству, суперечать змісту трудової функції працівників, дискредитують 

виховні і службові повноваження певного кола людей [75, с. 273]. 

З точки зору Н. Б. Болотіної, аморальний проступок – це винна дія або 

бездіяльність працівника, який порушує моральні принципи соціуму, що є 

несумісним з виконанням виховної функції [186, с. 369]. 

“Аморальний проступок – це умисна поведінка працівника, що 

характеризується порушенням норм суспільної моралі, негативно впливає на 

подальше виконання ним виховних функцій, передбачає не лише суспільний 

осуд, а й юридичну відповідальність”, – трактує В. О. Кравченко [187, с. 168]. 

Більш повним є визначення аморального проступку А. І. Ставцевою, 

О. С. Хохряковою, які під аморальним проступком розуміють діяння, яке 
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порушує основні моральні норми суспільства і суперечить змісту службово-

трудової функції працівника і тим самим дискредитує службово-виховні, 

посадові повноваження відповідного кола осіб [188, с. 169]. 

Ю. М. Коршунов, Р. З. Лівшиць, М. С. Румянцева до аморальних 

проступків працівника, що виконує виховні функції, відносять дії, які: 

порушують моральні норми суспільства; суперечать змісту трудової функції 

даного працівника; дискредитують його виховні повноваження [189, с. 97]. 

Виходячи з зазначених критеріїв, поняття аморального проступку 

О. Тищенко визначає як порушення норм суспільної моралі, що негативно 

впливає на виконання працівником своїх виховних функцій [190, с. 50].  

О. Медведєва та Л. Отриби аморальним проступком працівника, який 

виконує виховні функції, пропонують вважати будь-яку дію або бездіяння, 

що порушує норми моралі та гуртожитку і тим самим несумісні з 

продовженням даної роботи [203, с. 18]. 

Узагальнивши вищевказані підходи, вважаємо за доречне 

запропонувати трактування категорії «аморальний проступок у трудовому 

праві» як винної поведінки працівника, що порушує систему 

загальновизнаних етичних норм і правил, і викликає не лише громадський 

осуд, а й ускладнює, а інколи навіть унеможливлює, подальше продовження 

виконання покладених на нього трудових обов’язків. 

При цьому, позаяк норми моралі знаходяться в постійній динаміці – 

змінюються, переглядаються, удосконалюються, тому й змістовне 

наповнення поняття “аморальний проступок” не є сталим і не може бути 

універсально визначеним.  

Дослідники проблеми аморальних вчинків у трудових відносинах 

А. Губенко, М. Губенко до кола діянь працівника, що включаються у 

категорію “аморальний проступок” відносять, в першу чергу, надання 

працівником роботодавцю підроблених документів або завідомо неправдивих 

документів при укладанні трудової угоди, бо будь-який обман аморальний. 

Надання неправдивих відомостей може бути підставою розірвання з 
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працівником трудового договору за умови, якщо дійсні відомості і 

документи, які працівник мав надати, могли стати підставою відмови в його 

укладанні. Якщо ж достовірність або недостовірність наданих працівником 

відомостей і документів сама по собі не може служити підставою відмови в 

прийомі на роботу, звільнення за цією ознакою навряд чи можна вважати 

правомірним, але аморальною така поведінка працівника не перестає бути. 

Моральні норми, закріплені в статутах, кодексах честі, присягах, локальних 

нормативних актах, хоча і не завжди мають нормативний характер, але 

обов’язкові для виконання конкретним працівником [155, с. 47, 48]. 

Серед проявів аморальності в трудових відносинах можна назвати 

розголошення таємної чи конфіденціальної інформації. У сучасних галузях 

застосування праці найціннішим товаром є інформація, тому кампаніям, 

установам і організаціям необхідно турбуватися про її збереження.  

Закон України “Про інформацію” ввів поняття “інформація з 

обмеженим доступом”, яку за своїм правовим режимом розподілив на 

конфіденціальну (відомості, які знаходяться у володінні, користуванні 

окремих фізичних чи юридичних осіб і розповсюджується за їх бажанням 

згідно з передбаченими умовами) і таємну (інформація, що має відомості, що 

складають державну чи іншу передбачену законом таємницю, розголошення 

якої надає шкоди особі, суспільству і державі).  

До таємної інформації, вважаємо, можна віднести і комерційну 

таємницю. Розголошення таємної інформації суб’єктами трудових відносин 

можна вважати аморальним вчинком. Але, якщо роботодавець не докладає 

зусиль до збереження відомостей, що складають таємницю, то він 

позбавляється можливості висувати будь-які претензії до працівників. За 

ст. 30 Закону України “Про інформацію” громадяни, юридичні особи, які 

володіють інформацією персонального, ділового, виробничого, банківського, 

комерційного та іншого характеру, отриманою на власні засоби, або такою, 

яка є предметом їх професійного, ділового, виробничого, банківського, 

комерційного ті іншого інтересу і не порушує передбаченої законом 
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таємниці, самостійно визначають режим доступу до неї, включаючи 

причетність її до категорії конфіденціальної, і встановлюють для неї систему 

(способи) захисту. 

З метою запобігання створення умов для вчинення аморального 

проступку працівниками, роботодавцю необхідно забезпечити, щоб 

нерозголошення таємниці прямо випливало з обов’язків, передбачених 

нормативно-правовими актами або наказів (розпоряджень) його 

компетентної посадової особи, трудового договору, посадових інструкцій. 

Пункт 2 ч. 2 ст. 92 (“Розірвання трудового договору за ініціативою 

роботодавця на підставі невиконання чи неналежного виконання 

працівником своїх трудових обов’язків”) проекту ТК України передбачає, що 

підставою розірвання трудового договору за ініціативою роботодавця може 

бути розголошення державної таємниці, комерційної або іншої захищеної 

законом інформації, що стала відома працівникові, який підписав 

зобов’язання про її нерозголошення або трудовий договір укладено з умовою 

про нерозголошення цієї інформації, у зв’язку з виконанням трудових 

обов’язків; відмови у наданні допуску до державної таємниці. 

Аморальним проступком можна вважати розголошення персональних 

даних працівника. Частина 3 ст. 10 Закону України “Про захист 

персональних даних” [192] проголошує, що використання персональних 

даних працівниками суб’єктів відносин, пов’язаних з персональними даними, 

повинно здійснюватися лише відповідно до їх професійних чи службових або 

трудових обов’язків. Ці працівники зобов’язані не допускати розголошення в 

будь-який спосіб персональних даних, які їм було довірено або які стали 

відомі у зв’язку з виконанням професійних чи службових або трудових 

обов’язків. Таке зобов’язання чинне після припинення ними діяльності, 

пов’язаної з персональними даними, крім випадків, установлених законом.  

Особи, винні в порушенні норм, що регулюють отримання, обробку і 

захист персональних даних працівника, мають притягатися до 

дисциплінарної відповідальності. Їх дії з розголошення персональних даних 
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працівника можна вважати аморальним вчинком. Законодавець не повинен 

ставити розірвання трудового договору з особою, що розголосила 

персональні дані працівника, в залежність від настання несприятливих 

наслідків для працівника, достатньо самого факту розголошення 

персональних даних працівника. 

Вагоме значення аморальному проступку надається в тих випадках, 

коли це стосується трудових відносин суб’єктів, наділених особливими 

повноваженнями. Як відомо, до деяких видів професійної діяльності 

висуваються підвищені моральні вимоги. Викликається це або особливою 

довірою до відповідних працівників, або тим, що характер праці народжує 

потребу у високій солідарності і узгодженості дій. Все це викликає нову, 

більш високу міру моральної відповідальності. Виникає необхідність 

додаткового регулювання трудових відносин цих осіб. Порушення 

моральних норм для таких категорій працівників передбачає не лише 

моральну, а й дисциплінарну відповідальність.  

Слід зазначити, що притягнути працівника до дисциплінарної 

відповідальності за порушення моральних норм можливо лише в тому 

випадку, якщо законами, статутами, положеннями про дисципліну 

передбачені відповідні підстави. Такі правила діють відносно прокурорсько-

слідчих працівників, суддів, працівників міліції, працівників, що 

направляються на роботу в дипломатичні представництва і консульські 

заклади, представників виконавчої влади і державних закладів за кордоном, 

осіб, що виконують виховні функції та ін.  

У ст. 48 Закону України “Про прокуратуру” закріплено, що за 

порушення закону, неналежне виконання службових обов’язків чи скоєння 

ганебного вчинку прокурори і слідчі несуть відповідальність згідно з 

Дисциплінарним статутом прокуратури України, який затверджується 

Верховною Радою України. На думку С. Ю. Головіної, до таких проступків 

слід відносити здійснення навмисних злочинів, а також деякі адміністративні 

правопорушення і аморальні проступки, здійснені як на службі, так і у 
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побуті. До подібних дій частіше за все відносять використання службового 

становища в корисливих або інших особистих цілях, зокрема лобіювання 

інтересів юридичних чи фізичних осіб [193, с. 39, 40]. 

Робота співробітників прокуратури заснована на таких моральних 

принципах, як порядність, відповідальність, наполегливість, етичність, 

добросовісність, а також скромності і самокритичності. На жаль, ці принципи 

не знайшли законодавчого закріплення, але вказівки на них є в різних 

нормативних правових актах Генерального прокурора України. Так, у наказі 

Генерального прокурора №2гп “Про організацію роботи з кадрами в органах 

прокуратури України” від 15 грудня 2011 р. [194] містяться такі вимоги: 

підвищувати вимогливість до кадрів, домагатися, щоб на прокурорсько-

слідчих посадах працювали професійно підготовлені, компетентні, 

принципові, добросовісні, з високими моральними якостями працівники; 

створювати у кожному колективі атмосферу доброзичливості, взаємоповаги, 

відданості дорученій справі, зосереджувати зусилля на удосконаленні стилю і 

методів роботи, досягненні позитивних результатів у прокурорсько-слідчій 

діяльності, значить, порушення вказаних моральних принципів 

співробітниками прокуратури слід вважати аморальним вчинком.  

Аморальні проступки не слід розцінювати в якості самостійної 

підстави дисциплінарної відповідальності, оскільки вони не можуть 

виступати видом правопорушень. Аморальні проступки порушують норми 

моралі і виступають підставою моральної відповідальності.  

У ряді випадків (наприклад, зафіксованих у ст. 48 Закону України “Про 

прокуратуру”: “За порушення закону, неналежне виконання службових 

обов’язків чи скоєння ганебного вчинку прокурори і слідчі несуть 

відповідальність згідно з Дисциплінарним статутом прокуратури України, 

який затверджується Верховною Радою України” [150]) згадування 

законодавцем аморальних дій певних категорій працівників у якості 

дисциплінарної відповідальності саме і виступає подібним санкціонуванням 

державою моральних норм.  
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Поділяємо думку А. В. Сергєєва, який зазначає: “З теоретичних 

позицій підставою будь-якого виду юридичної відповідальності може 

служити лише відповідний вид правопорушення, тому аморальні проступки 

неможливо виділяти в якості самостійної підстави дисциплінарної 

відповідальності” [195, с. 86]. 

У той же час, згідно ст. 24 Закону України “Про охорону 

дитинства” [196] працівники закладів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених 

батьківського піклування, які здійснюють виховні функції, в разі вчинення 

аморального проступку, несумісного з продовженням зазначеної роботи, 

притягаються до дисциплінарної відповідальності в порядку, встановленому 

законом. Цю норму слід погодити з чинним трудовим законодавством, за 

яким звільнення працівника, який виконує виховні функції, за вчинення 

аморального проступку не належить до дисциплінарних стягнень. 

Особливе місце серед працівників, до яких висуваються підвищені 

моральні вимоги, займають працівники, виконуючі виховні функції. Вони 

мають бути людьми високої духовності й моральних переконань. 

В. О .Сухомлинський писав: “Володарювання над дітьми – одне з найважчих 

випробувань педагога, один з показників педагогічної культури … цінувати 

довірою, а значить, і беззахисністю дитини – ця педагогічна мудрість має 

збагатить всю нашу роботу” [197, с. 18]. Особа, яка здійснила аморальний 

вчинок не має права продовжувати виконувати виховні функції, оскільки 

вона не може бути прикладом для наслідування, зразком високої 

моралі [190, с. 51].  

У зв’язку з цим п. 3 ч. 1 ст. 41 Кодексу законів про працю України 

передбачено, що трудовий договір може бути розірваний з ініціативи 

власника або уповноваженого ним органу у випадку вчинення працівником, 

який виконує виховні функції, аморального проступку, не сумісного з 

продовженням даної роботи. Трудовий договір за вказаною підставою 

розривається досить рідко. Головною причиною цього є відсутність у 

законодавстві чіткості в переліку категорій працівників, яких можна 

http://ua-referat.com/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BA%D0%B0
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звільнити за цією підставою, умов і порядку припинення їх роботи, не 

вказується на те, протягом якого строку після вчинення аморального вчинку 

може бути здійснене звільнення.  

Виховання громадян є пріоритетною сферою діяльності в соціально-

економічному, духовному і культурному розвитку України. Саме через 

діяльність педагога реалізується державна політика, спрямована на зміцнення 

інтелектуального та морального потенціалу нації. Як зазначає 

Г. С. Гончарова, працівник, якому доручено виконувати виховні функції, 

повинен слідкувати за собою, відчувати, що його поведінка перебуває під 

неослабленим контролем тих, кого він виховує. Моральний авторитет 

педагогів має бути бездоганним [198, с. 64].  

Слід наголосити, що підставою для звільнення працівника за п. 3 ч. 1 

ст. 41 КЗпП України є не будь-який аморальний проступок, а лише такий, що 

є несумісним з продовженням виховних функцій. Тому, лише одночасна 

наявність трьох складових – виконання виховних функцій, здійснення 

аморального проступку та несумісність з продовженням роботи – є підставою 

звільнення працівника з ініціативи роботодавця. 

Аморальні проступки, які покладаються в основу звільнення 

працівника, можуть бути досить різноманітними. Скласти вичерпний їх 

перелік уявляється неможливим, бо неможна передбачити всі життєві 

ситуації, що стали б підставою для такого звільнення. Разом із тим, 

відсутність такого переліку, недостатня визначеність поняття “аморальний 

проступок” та переліку категорій “працівників, що виконують виховні 

функції” виступають основою значної кількості непорозумінь і спірних 

ситуацій. 

До аморального проступку традиційно відносять застосування методів 

виховання, пов’язаних з фізичним і психічним впливом. Цей ряд включає 

такі аморальні проступки як нецензурна лайка, знущання, непристойне 

докучання людям у громадських місцях, появу в нетверезому стані серед 

вихованців, спонукання до вступу в статевий зв’язок, фізичне і психічне 
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насильство над вихованцем тощо. Вважаємо, однак, що складення 

вичерпного переліку аморальних проступків є неможливим і недоцільним, 

позаяк: необхідне звернення до сфери моралі і досить проблематично 

перелічити всі випадки, які вважаються порушенням її норм, розмежувати 

аморальні проступки на такі, за які звільняють у разі вчинення їх на роботі, 

та такі, за які звільняють у разі їх скоєння у побуті. Внаслідок того, що 

мораль постійно розвивається і змінюється, навіть у випадку встановлення 

такого переліку існувала б постійна необхідність його перегляду з метою 

запобігання виникненню протиріч між нормами моралі і нормами права.  

У п. 5 ч. 2 ст. 92 проекту ТК України уточняється, що вчинення 

аморального проступку працівником, який виконує виховні функції, є 

підставою розірвання трудового договору, в тому числі якщо ці дії не 

пов’язані безпосередньо з роботою. Таке формулювання конкретизує чинну 

норму п. 3 ч. 1 ст. 41 КЗпП України. Така позиція нормотворця видається нам 

логічною і такою, що заслуговує на підтримку, адже неможливо позитивно 

впливати на формування духовності вихованців, вдаючись до аморальних 

проступків у побуті. Зазвичай до таких проступків відносять бійки, скандали, 

появу в громадських місцях у стані алкогольного, наркотичного та 

токсичного сп’яніння, схиляння неповнолітніх до розпивання спиртних 

напоїв, жорстоке поводження з тваринами та ін.  

Щоб правильно виявити суб’єкта відповідальності за здійснення 

аморального проступку, необхідно ввести перелік посад, що охоплюються 

правовою конструкцією “працівник, що виконує виховні функції”. 

Примірний перелік таких посад міститься в абзаці 3 п. 28 постанови Пленуму 

Верховного Суду України №9 “Про практику розгляду судами трудових 

спорів” від 6 листопада 1992 р., за якою з підстав вчинення аморального 

проступку, несумісного з продовженням даної роботи, можуть бути звільнені 

лише ті працівники, які займаються виховною діяльністю, наприклад, 

вихователі, вчителі, викладачі, практичні психологи, соціальні педагоги, 

майстри виробничого навчання, методисти, педагогічні працівники 
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позашкільних закладів. Більш вичерпно ці посади визначаються Переліком 

посад педагогічних працівників, затвердженим постановою Кабінету 

Міністрів України від 14 червня 2000 р., № 963 [199].  

Правий Ю. В. Ісаєв, який наполягає, що з метою уникнення спірних 

ситуацій у правозастосовній практиці до працівників, які виконують виховні 

функції, а отже, можуть бути звільнені за вчинення аморального проступку, 

несумісного з продовженням даної роботи, слід віднести всіх наведених у 

Переліку посад педагогічних та науково-педагогічних 

працівників [200, с. 169]. Слід наголосити, що працівник не може бути 

звільненим за розглядуваною підставою, якщо він працює у навчально-

виховному закладі, але виконує лише технічні обов’язки. Якщо виховні 

функції працівника чітко не простежуються необхідно визначити, чи є 

порівняно з іншими трудовими обов’язками працівника виховна функція 

визначальною (керівник підприємства, бібліотекар навчального закладу та 

ін.). У кожному конкретному випадку варто вивчати коло трудових 

обов’язків, що виконуються працівником у межах його спеціальності, 

кваліфікації або посади, які містяться в довіднику кваліфікаційних 

характеристик професій працівників, посадових інструкціях [178, с. 88]. 

У разі необхідності звільнення працівника за п. 3 ст. 41 КЗпП 

роботодавець повинен дотримуватися певних правил. У першу чергу 

потрібно документально зафіксувати факт аморального вчинку працівника: 

скласти акт, зібрати письмові пояснення свідків, скарги потерпілих, 

доповідні записки колег; отримати письмові пояснення від самого винуватця 

події; отримати медичний висновок (наприклад, щодо виявлення алкоголю в 

крові винуватця), тобто важливо, щоб факт вчинення такого проступку був 

підтверджений об’єктивними доказами, які мають бути ретельно 

перевіреними, зважені. На підставі зібраних доказів оцінюється ступінь 

тяжкості вчинку і можливість звільнення за вказаною підставою. 

Слід зауважити, що законодавець не зобов’язує адміністрацію, а надає 

їй право вирішувати питання про звільнення. Тому слід враховувати ступінь 
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тяжкості аморального вчинку, що вимагає всебічної оцінки обставин справи, 

особу винного, його попередню роботу і поведінку. Бажано винести питання 

щодо проступку на обговорення спеціально створеної комісії, після чого 

оформити її рекомендації протоколом, на підставі якого обрати захід 

стягнення. Матеріали про здійснення аморального проступку доцільно також 

виносити на розгляд трудових колективів та громадських організацій. 

Важливо, щоб, крім профспілкового органу, проступку дали оцінку загальні 

збори (конференція) закладу. Такий підхід дозволить максимально 

об’єктивно вирішити справу. 

Розірвання трудового договору за п. 3 ст. 41 КЗпП не є дисциплінарним 

стягненням, і тому вимоги статей 148, 149 КЗпП про строк і порядок їх 

застосування на ці випадки не поширюються. Разом із тим необхідно брати 

до уваги час, що минув з моменту вчинення проступку, наступну поведінку 

працівника й інші конкретні обставини, що мають значення для правильного 

вирішення справи (п. 28 постанови Пленуму Верховного Суду України від 

“Про практику розгляду судами трудових спорів”). 

Звільнення за п. 3 ст. 41 КЗпП України не допускаються без 

попередньої згоди профспілкового комітету. 

Після вищевказаних дій видається наказ про припинення трудових 

відносин у зв’язку зі здійсненням працівником, що виконує виховні функції, 

аморального проступку, не сумісного з продовженням дорученої йому 

роботи. В останній робочий день цієї особи проводиться розрахунок і їй 

видається трудова книжка. 

Замість звільнення до винної особи можуть бути застосовані заходи 

правового (за наявності відповідних підстав) і громадського впливу. За 

згодою з працівником можна здійснити його переведення у тому ж закладі на 

іншу роботу, не пов’язану з виховною діяльністю. 

4 березня 2009 р. колегією суддів Судової палати у цивільних справах 

Верховного Суду України була розглянута справа за позовом вчителя Л. В. 

до Бердичівського педагогічного коледжу, третя особа Л. А. про поновлення 
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на роботі та стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу. 

Вчителя Л. В. було звільнено з посади за п. 3 ст. 41 КЗпП у зв’язку із 

вчиненням нею аморальних проступків, які не сумісні з продовженням 

роботи викладачем. В задоволенні позовних вимог відмовлено і Верховним 

Судом України в ухвалі вказано, що позивачку було звільнено лише на 

підставі загальної характеристики її поведінки і жоден із наведених доводів 

(неприязні стосунки, які склалися між сторонами тощо) не може бути 

підставою для звільнення працівника за вчинення аморального 

проступку [180].  

Спірним є питання про можливість надалі використовувати осіб, 

звільнених за вчинення аморального проступку, на роботі, пов’язаній з 

виховними функціями. Погоджуємося з думкою Г. С. Гончарової, що 

звільнення за вчинення аморального проступку саме по собі вже є суровим 

покаранням, до того ж у працівника не зберігається безперервний стаж 

роботи, незалежно від тривалості перериву в роботі. Такі наслідки є 

достатньою мірою покарання за здійснений вчинок. Тому, звільнений за 

даною підставою працівник може працювати в іншому навчальному закладі 

(при бездоганній поведінці). У законодавстві передбачені випадки, які є 

вичерпними, коли прийом на певну роботу заборонено, а саме: коли на 

роботу влаштовується особа, яка вироком суду позбавлена права займати 

певні посади або займатися певною діяльністю протягом призначеного судом 

строку, а також в разі влаштування на роботу, пов’язану з матеріальною 

відповідальністю, осіб, раніше судимих за розкрадання, хабарництво й інші 

корисливі злочини, якщо судимість не знята і не погашена. Таким чином, 

підстав для відмови працівникові, звільненому за вчинення аморального 

проступку в прийнятті на аналогічну роботу в навчальний заклад 

немає [197, с. 67]. 

Якщо викладач або вчитель, який скоїв аморальний проступок, 

працював за сумісництвом, то він може бути за цей вчинок звільнений і з 
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роботи за сумісництвом, якщо вона пов’язана з виховною 

діяльністю [201, с. 11]. 

Неприпустимим є звільнення на підставі загальної оцінки поведінки 

тієї чи іншої особи в колективі і побуті або на підставі неконкретних або 

недостатньо перевірених фактів, чуток тощо. У наказі (розпорядженні) про 

звільнення мають бути наведеними конкретні факти аморальної поведінки 

працівників.  

 

3.2 Зловживання правами суб’єктами трудових правовідносин 

Зловживання правом у сфері трудових відносин набуває гострого 

морального звучання, вона все частіше стає об’єктом як 

загальнотеоретичних, так і галузевих юридичних досліджень. Зміни, які 

відбуваються в Україні в останні роки, стали причиною підвищення значення 

питання реалізації суб’єктивних прав громадян і тісно пов’язаної з цим 

проблеми зловживання правом. У контексті нашого дослідження проблему 

зловживання правом розглядаємо як відверто аморальне явище.  

Для з’ясування сутності категорії “зловживання правом” необхідно 

вивчення особливостей суб’єктивного права.  

О. Ф. Скакун визначає суб’єктивне право, як “вид і міру можливої (або 

дозволеної) поведінки суб’єкта права, що встановлені юридичними нормами 

для задоволення його інтересів і забезпечуються державою” [202, с. 352].  

До ознак суб’єктивного права науковець відносить такі: “можливість 

певної поведінки; можливість, яка належить суб’єкту права – правомочному; 

надається з метою задоволення інтересів правомочного; існує у 

правовідносинах; є мірою можливої поведінки, порушення якої є 

зловживання правом; існує лише відповідно до суб’єктивного юридичного 

обов’язку; встановлюється, юридичними нормами; забезпечується 

(гарантується) державою” [202, с. 352]. 

Рівень реалізації особою свого суб’єктивного права визначається як 

рівнем розвитку її правосвідомості, так і рівнем моральної вихованості, в 
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чому яскраво простежується взаємозв’язок права і моралі. Якщо ці 

компоненти внутрішньої культури особистості розвинені на належному рівні, 

то вона правильно оцінює і правові, і моральні категорії; намагається 

організовувати свою поведінку відповідно до вимог закону і моралі. В і 

іншому випадку особа, навіть засвоївши правові норми, може ігнорувати їх 

дотримання з причини низької моральної вихованості. Усвідомлення і 

розуміння особистістю своїх прав і обов’язків неоднозначне. Право висуває 

вимоги до поведінки людини, а як чинити в тій чи іншій життєвій ситуації – 

вирішує вона сама в залежності від своїх переконань, в тому числі і 

моральних. Реалізація суб’єктивного права особистістю не повинна шкодити 

ні інтересам інших осіб, ні інтересам суспільства взагалі.  

Стаття 23 Конституції України гарантує право кожної людини на 

вільний розвиток своєї особистості, але підкреслює, що при цьому не повинні 

порушуватися права і свободи інших людей. Стаття 68 Основного Закону 

зобов’язує неухильно додержуватися Конституції України, не посягати на 

права і свободи, честь і гідність інших людей, що можливе в тому числі в разі 

неприпустимості зловживання правом. Важливим є розуміння 

співвідношення між інтересами особистості й інтересами суспільства, між 

правами працівника і трудового колективу та інтересами роботодавця.  

У тлумачному словникові В. І. Даля зло трактується як “худе, лихе, 

худо, лихо; протилежне добру” [203, с. 683]. Автор зазначає, що духовне 

начало двояке: розумове і моральне. Перше належить до істини і, 

протилежно, до неправди, друге – до добра (блага) і до худа, до зла. Будь-яке 

зло осоружне божеському порядку [203, с. 683], а значить це – моральна 

категорія, яка носить негативний характер. Зловживати – вживати в зло, на 

худу справу, до шкоди, на шкоду собі або іншому, перекручувати, обертати 

хороший засіб на худу справу [203, с. 685]. Подібним чином тлумачиться це 

поняття в і словнику української мови: “Зловживати – вживати, 

використовувати що-небудь на зло або шкоду комусь і користуватися чим-

небудь у більшій ніж належить кількості” [204, с. 598]. 
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О. С. Іоффе та В. П. Грибанов зазначають, що “… суб’єктивні права 

при всій дискусійності питання про їх зміст, однією обов’язковою якістю 

володіють у будь-якому випадку: вони визначають міру поведінки, 

дозволеної правомочному. … вже із самої сутності суб’єктивного права як 

міри поведінки витікає, що воно повинно мати свої межі. Межі ці 

визначаються перш за все законом, а у відповідності з ним – і правомірними 

вольовими діями…” [205, с. 77]. 

Загальновідомо, що до провідних суб’єктивних прав особистості 

належить право на працю.  

У дослідженні поділяємо думку А. М. Лушнікова, М. В. Лушнікової, 

які зазначають, що “здійснення суб’єктивного права особою у своєму 

інтересі означає … і можливість діяти у відомих установлених законом 

межах і відомим чином. Здійснення регулятивних і охоронних трудових прав 

має відбуватися в певних межах” [206, с. 302].  

Межі здійснення і захисту трудових прав науковці поділяють на 

загальні і спеціальні [206, с. 302]. Загальні межі, на їх думку, з якою 

погоджуємося, встановлюються в нормах-принципах трудового права, і 

“ … умовно їх можна поділити на публічно-правові та приватноправові. 

Загальні межі публічно-правового характеру пов’язані з реалізацією 

принципу законності, тобто здійсненням трудових прав у порядку, 

передбаченому чинним законодавством. Приватноправові межі обумовлені 

особливою забороною – забороною зловживання правом…” [206, с. 302].  

Думка про встановлення межі права в його нормах висловлювалася й 

раніше. Так, В. М. Кудрявцев та М. С. Малеїн пишуть про те, що: “ … в 

іншому випадку було б необхідно стати на позицію визнання невизначеності 

правових норм, що в свою чергу неминуче призвело б до протиставлення 

форми і змісту права, “букви” і “духу” закону” [207, с. 38]. У той же час 

М. С. Малеїн наголошує, що для ідеї та загальної норми про зловживання 

правом немає місця [208, с. 160]. 
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Характеризуючи спеціальні межі здійснення трудових прав, 

А. М. Лушніков, М. В. Лушнікова зазначають, що вони “ … передбачаються 

нормативними правовими актами, у тому числі локальними актами, а також 

колективними договорами, угодами, трудовими договорами відносно 

конкретних трудових прав. Вони пов’язані не лише зі змістом цих прав, а й з 

термінами виконання (часові межі), способами здійснення” [206, с. 303].  

О. С. Іоффе та В. П. Грибанов висловлюють таку точку зору: “При 

перевищенні меж дозволеного типу поведінка уповноважений діє не як носій 

права, а як особа, якій відповідне право взагалі не належить. Інше положення 

складається за умов, коли загальний тип дозволеної поведінки дотримується, 

але його конкретні форми, обрані уповноваженим, неприпустимі. …. У 

випадках, коли спостерігається відоме поєднання дозволеного і 

недозволеного, правомірного і неправомірного, прийнято говорити про 

порушення не меж самого права, а меж його здійснення. Таким чином, 

порушення меж здійснення суб’єктивних цивільних прав є не що інше, як 

використання недозволених конкретних форм у межах дозволеного 

загального типу поведінки” [205, с. 77]. 

Поділяємо думку М. Й. Бару, за якою поняття “зловживання правом” 

відрізняється від поняття “протиправна дія” за такими ознаками: випадки 

зловживання правом набагато важче розпізнати, ніж випадки протиправної 

дії; зловживання правом зрештою у кінцевому випадку призводить до 

правопорушення (тобто це два різних явища як причина, передумова та 

наслідок); зловживання правом завжди спирається на суб’єктивне право та 

формально не суперечить об’єктивному праву, тоді як протиправна дія 

завжди порушує конкретну норму права та може здійснюватися за 

відсутності будь-якого суб’єктивного права [210, с. 118]. 

Т. Т. Полянський наголошує, що можливість вчинення зловживання 

правом є зазвичай результатом недосконалості норм об’єктивного права, яку 

умовно можна назвати юридичною передумовою явища, що розглядається. 

Ця недосконалість може бути викликана не тільки об’єктивними факторами 
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(нездатність права як формальної системи норм повною мірою 

врегульовувати реальні суспільні відносини), але й суб’єктивними 

(нерозуміння право творцями справжньої сутності суб’єктивного права чи 

врегулювання ним суспільних відносин всупереч реальним суспільним 

потребам) [211, с. 128].  

Зловживання правом є можливим за наявністю таких основних 

обставин: 

– закріплення суб’єктивного права в законі;  

– реальна можливість здійснення суб’єктивного права;  

– особа, реалізуючи суб’єктивне право на практиці не виконує 

кореспондуючий праву обов’язок;  

– діючи недоцільно або аморально, суб’єкт завдає шкоду 

суспільним відносинам. 

Поділяємо позицію Т. Т. Полянського й Г. Онищенко, які виділяють 

такі характерні ознаки зловживання правом:  

– уповноважена особа наділена певними суб’єктивними правами, 

оскільки тоді, коли в особи немає певних прав, вона, що абсолютно логічно, 

не може ними зловживати; 

– зловживати правом можна лише під час його здійснення, тобто ця 

проблема пов’язана не із суб’єктивним правом взагалі, не з його змістом, а з 

процесом його реалізації, з його здійсненням; 

– уповноважена особа при реалізації свого суб’єктивного права не 

повинна порушувати ніякої норми права, оскільки в іншому випадку, вона 

вчинятиме правопорушення; 

– обов’язковим елементом поняття “зловживання правом” є 

наявність шкоди, яка заподіюється, та прямого причинно-наслідкового 

зв’язку між здійсненням суб’єктивного права та тими негативними 

наслідками, що настали, оскільки заподіяння шкоди без здійснення свого 

права є протиправним діянням, тобто правопорушенням, а здійснення свого 
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права без заподіяння шкоди іншим особам – процес нормального 

задоволення своїх потреб у межах, визначених законом [212, с. 32]; 

– зловживання правом завжди є умисною поведінкою. 

Непрофесійність або некомпетентність не можуть бути причиною 

розглядуваного явища [211, с. 131].  

Відповідно, зловживанням правами суб’єктами трудових 

правовідносин є формою реалізації трудових прав, що не виходить за межі 

можливостей наданих і закріплених правовими нормами у сфері праці, при 

якій, з метою отримання необґрунтованих пільг і переваг, однією із сторін 

умисно всупереч засадам взаємності та еквівалентності правовідносин 

заподіюється шкода безпосередньо другій стороні трудового договору й 

опосередковано інтересам суспільства шляхом недобросовісного й 

несправедливого здійснення трудових прав поза їх нормативно визначеного 

цільового призначення. 

Зловживання суб’єктивними трудовими правами правом 

характеризується порушенням балансу інтересів їх учасників унаслідок 

односторонньої та заснованої на відмінностях правового статусу працівника 

та роботодавця реалізації суб’єктивних трудових прав всупереч з їх 

(правами) соціальним призначенням, спрямованої на зміну попередньо 

визначеної взаємності та еквівалентності трудових відносин за рахунок 

використання наданих та закріплених правовими нормами 

можливостей [212, с. 161]. Правовими наслідками зловживання 

суб’єктивними трудовими правами є відмова в захисті права й інші 

несприятливі наслідки, що має знайти закріплення в законі. 

До суттєвих ознак зловживання правами суб’єктами трудових 

правовідносин належать: 

– відбувається виключно через реалізацію працівниками або 

роботодавцями своїх суб’єктивних трудових прав; 

– сторони трудового договору не виходять за межі можливостей 

наданих і закріплених нормативно-правими актами у сфері праці;  
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– поведінка суб’єкта є недобросовісною і несправедливою;  

– має місце порушення засад взаємності та еквівалентності трудових 

правовідносин; 

– переслідує мету отримання необґрунтованих пільг і переваг однією 

із сторін трудового договору; 

– відбувається з умислом; 

– заподіюється шкода безпосередньо другій стороні трудового 

договору й опосередковано інтересам суспільства. 

Причини зловживання правом – це ті негативні фактори, які 

викликають різну оцінку суб’єктами трудових правовідносин здійснення 

суб’єктивного права або виконання трудового обов’язку.  

Внаслідок того, що за своєю природою розглядуване явище завжди є 

порушенням рівноваги інтересів учасників трудових відносин, тому, на 

думку О. Панасюка та І. Богдан, одну з первинних причин зловживання 

суб’єктивним трудовим правом зумовлює природа трудових відносин, що 

пояснюється так: “За своєю аксіологічною природою зловживання правом 

завжди є порушенням балансу інтересів учасників трудових правовідносин. 

У такому контексті можна дійти висновку стосовно того, що одна із 

первинних причин зловживання суб’єктивним трудовим правом 

зумовлюється природою трудових відносин. Це можна пояснити так: зв’язок 

між конкретними суб’єктами трудових правовідносин має двостороннім 

характером, який, у свою чергу, відображається через взаємні права та 

обов’язки та передбачає наявність балансу інтересів між суб’єктами 

відносин” [213, с. 162].  

Баланс інтересів у трудових відносинах – це забезпечене нормами 

законодавства про працю поєднання переваг бажаних і корисних кожній 

стороні трудового договору для досягнення їх спільної мети трудової 

діяльності. Це поєднання взаємної користі має здійснюватися такою мірою, 

яка б унеможливлювала завдання працівником і роботодавцем один одному 

шкоди [213, c. 162]. 
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Суб’єктивне право, яке визначається як міра можливої поведінки, що 

забезпечується державою, реалізується особою для задоволення власних 

інтересів. Усвідомлення такої реалізації означає можливість діяти у 

встановлених законом межах, добросовісно. Необхідність оцінки останньої 

виникає в тих відносинах, де особа користується широким колом наданих їй 

правових можливостей. Від працівника трудове законодавство вимагає 

виконувати роботу, визначену угодою, з підляганням внутрішньому 

трудовому розпорядкові (ст. 21 КЗпП України). При цьому, працівник у 

трудових відносинах, незважаючи на своє положення відносно іншої сторони 

трудового договору – роботодавця, має достатньо великий обсяг 

суб’єктивних прав, що не дозволяють розглядати його як виключно “слабку” 

сторону правовідносин. У разі порушення роботодавцем прав працівника 

останній має можливість успішно захищати їх як у судовому, так і 

позасудовому порядку.  

А. С. Сидоренко виокремлює такі причини зловживання правом 

суб’єктами трудових правовідносин, як-от: 

– економічні: складна економічна обстановка; недоліки 

бюджетного фінансування; низька матеріальна забезпеченість, що 

призводить до бажання отримати матеріальну вигоду; слабка матеріально-

технічна база; 

– правові: застарілість та неузгодженість норм трудового 

законодавства, окремі положення якого не відповідають нормальному 

розвитку ринкових відносин між працівником та роботодавцем; відсутність 

стратегії розвитку трудового законодавства; слабкий контроль за дотримання 

норм і правил з охорони праці; недосконалість законодавчої бази, в якій 

прослідковується відсутність поняття зловживання правом у трудових 

правовідносинах, випадки, наслідки та відповідальність за такі дії; 

– моральні: моральний стан суспільства, наявність тих чи інших 

моральних цінностей; правовий нігілізм й низький рівень правової культури і 

моралі; соціальна нерівність; 

http://ua-referat.com/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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– особисті: байдужість працівника по відношенню до роботи і як 

наслідок безвідповідальність, недобросовісність; бажання бути в більш 

привілейованому положенні по відношенню до інших працівників, користь 

від вчинюваних дій; особиста неприязнь [214, с. 24, 25]. 

Загальновизнано, що існує дві форми зловживання правом – шикана 

(дія з реалізації власного суб’єктивного права з єдиною метою – заподіяти 

шкоду іншій особі) та дії з реалізації суб’єктивного права без наявності мети, 

але з фактичним заподіянням шкоди.  

Зловживання трудовими правами не є правопорушенням, оскільки у 

цьому діянні відсутня головна його ознака, а саме протиправність. Тобто, 

зловживання правом не є прямо забороненим у законодавстві про працю, а 

отже і караним воно також бути не може, що дає можливість не тільки 

отримати певні, нічим не обумовлені переваги, але і не нести за це ніякої 

відповідальності.  

Якщо при відмежуванні досліджуваного діяння від правопорушення 

особливих проблем не виникає, то розмежування зловживання правом від 

правомірної поведінки викликає багато труднощів, основа яких криється у 

формальній непротиправності даної поведінки.  

На думку В. О. Човгана, таке відмежування повинно здійснюватись 

шляхом співвіднесення цілей з якими діяла особа при використанні свого 

права із цілями, які закріплені законодавством про працю. Зокрема, у ст. 1 

КЗпП України вказано, що Кодекс законів про працю України регулює 

трудові відносини всіх працівників, сприяючи зростанню продуктивності 

праці, поліпшенню якості роботи, підвищенню ефективності суспільного 

виробництва і піднесенню на цій основі матеріального і культурного рівня 

життя трудящих, зміцненню трудової дисципліни і поступовому 

перетворенню праці на благо суспільства в першу життєву потребу кожної 

працездатної людини [215]. Також слід мати на увазі, що при зловживанні 

правом один суб’єкт завжди умисно завдає шкоди іншим, при цьому, така 
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шкода може бути як безпосередньою ціллю його дій, так і побічним 

наслідком задоволення власних потреб. 

Такий стан справ є закономірним наслідком недоліків законодавчих 

актів, що регулюють трудові відносини. В першу чергу, це прогалини та 

колізії, аналізуючи які можна дійти до висновку, що нормотворець сам 

створює можливості для зловживання правом.  

Враховуючи те, що передбачити усі можливості зловживань трудовими 

правами об’єктивно неможливо через різноманіття життєвих ситуацій та 

винахідливість осіб, які хочуть обійти нормативні приписи чи то для 

уникненні юридичної відповідальності чи з метою отримання для себе 

певних преференцій шляхом завдання шкоди іншим суб’єктам трудових 

відносин, протидія зловживанню правом у даній сфері має брати свій початок 

із законодавчого закріплення у ст. 2 “Основні принципи правового 

регулювання трудових відносин” проекту ТК України галузевого принципу 

неприпустимості зловживання трудовими правами із подальшою його 

конкретизацією у спеціальних трудо-правових нормах. Враховуючи це у 

проекту ТК України також має бути закріплена норма такого змісту:  

“Стаття _. Заборона зловживання правами сторонами трудового 

договору. 

При реалізації трудових прав сторони трудового договору повинні 

діяти добросовісно, справедливо та не перевищувати своїх повноважень.  

Порушення цих вимог може бути підставою для притягнення винної 

особи до матеріальної відповідальності 

При встановленні судом факту зловживання роботодавцем своїм 

правом у випадку незаконного звільнення працівника і неможливості його 

поновлення на роботі, суд одночасно приймає рішення про виплату 

працівникові грошової компенсації”.  

Як наголошувалося вище, необхідною умовою запобігання 

зловживанню правом в трудових відносинах є визначення меж здійснення 

суб’єктивних трудових прав як роботодавцями, так і працівниками. Слід 
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зважати на те, що визначення меж не є позбавленням права чи встановленням 

додаткових обов’язків.  

Таким чином, взаємодія норм права і норм моралі виявляється в 

запобіганні зловживанню сторонами трудових відносин їх суб’єктивними 

правами. Вона виявляється в: перешкоджанні порушенню балансу інтересів 

учасників трудових відносин заснованому на відмінностях правового статусу 

працівника та роботодавця; погодженні умов трудового) договору та 

стимулюванні свідомого їх дотримання; наявності матеріальної 

відповідальності за порушення меж реалізації суб’єктивних трудових прав.  
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 3 

Аналіз юридичних наслідків порушення норм моралі у трудовому праві 

дозволив підвести такі підсумки та запропонувати рекомендації: 

1. Аморальний проступок у трудовому праві – це винна поведінка 

працівника, що порушує систему загальновизнаних етичних норм і правил, і 

викликає не лише громадський осуд, а й ускладнює, а інколи навіть 

унеможливлює, подальше продовження виконання покладених на нього 

трудових обов’язків. 

Позаяк норми моралі знаходяться в динаміці – змінюються, 

переглядаються, удосконалюються, тому змістовне наповнення поняття 

“аморальний проступок” не є сталим і не може бути універсально раз і 

назавжди визначеним.  

2. Аморальні проступки не слід розцінювати в якості самостійної 

підстави дисциплінарної відповідальності. Аморальні проступки порушують 

норми моралі і виступають підставою моральної відповідальності. Тільки 

після санкціонування державою аморальні дії законодавчо визначених 

категорій працівників переходять до розряду дисциплінарних проступків і 

виступають підставою притягнення особи до відповідного виду юридичної 

відповідальності.  

У той же час, згідно ст. 24 Закону України “Про охорону дитинства” 

працівники закладів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського 

піклування, які здійснюють виховні функції, в разі вчинення аморального 

проступку, несумісного з продовженням зазначеної роботи, притягаються до 

дисциплінарної відповідальності в порядку, встановленому законом. Цю 

норму слід узгодити з чинним трудовим законодавством, за яким звільнення 

працівника, який виконує виховні функції, за вчинення аморального 

проступку не належить до дисциплінарних стягнень. 

Притягнути працівника до дисциплінарної відповідальності за 

вчинення аморальних проступків можна лише в тому випадку, якщо 

законами, статутами, положеннями про дисципліну передбачені відповідні 
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підстави. Такі правила діють відносно суддів, працівників прокуратури та 

міліції, дипломатичних працівників, представників виконавчої влади і 

державних закладів за кордоном та ін.  

3. Формування і подальше нормативне закріплення вичерпного 

переліку аморальних проступків у трудовому праві є неможливим і 

недоцільним, позаяк необхідне звернення до сфери моралі, а значить досить 

проблематично (а) передбачити всі випадки, які вважаються порушенням її 

норм, а також (б) розмежувати аморальні проступки на такі, за які звільняють 

у разі вчинення їх на роботі, та такі, за які звільняють у разі їх скоєння у 

побуті. Внаслідок того, що мораль постійно розвивається і змінюється, навіть 

у випадку встановлення такого переліку існувала б постійна потреба його 

перегляду з метою запобігання виникненню протиріч між нормами моралі і 

нормами права.  

У п. 5 ч. 2 ст. 92 проекту ТК України фіксується, що вчинення 

аморального проступку працівником, який виконує виховні функції, є 

підставою розірвання трудового договору, в тому числі якщо ці дії не 

пов’язані безпосередньо з роботою. Таке формулювання конкретизує чинну 

норму п. 3 ч. 1 ст. 41 КЗпП України. Така позиція нормотворця видається 

логічною і такою, що заслуговує на підтримку, адже неможливо позитивно 

впливати на формування духовності вихованців, вдаючись до аморальних 

проступків у побуті. 

4. Баланс інтересів у трудових відносинах – це забезпечене нормами 

законодавства про працю поєднання переваг бажаних і корисних кожній 

стороні трудового договору для досягнення їх спільної мети у процесі 

трудової діяльності. Це поєднання має здійснюватися такою мірою, яка б 

унеможливлювала завдання працівником і роботодавцем один одному 

шкоди. 

5. Зловживання правами суб’єктами трудових правовідносин – це 

форма реалізації трудових прав, що не виходить за межі можливостей 

наданих і закріплених правовими нормами у сфері праці, при якій, з метою 



 173 

отримання необґрунтованих пільг і переваг, однією із сторін умисно 

всупереч засадам взаємності та еквівалентності правовідносин заподіюється 

шкода безпосередньо другій стороні трудового договору й опосередковано 

інтересам суспільства шляхом недобросовісного й несправедливого 

здійснення трудових прав поза їх нормативно визначеного цільового 

призначення. 

6. До суттєвих ознак зловживання правами суб’єктами трудових 

правовідносин належать такі: 

– відбувається виключно через реалізацію працівниками та 

роботодавцями своїх суб’єктивних трудових прав; 

– сторони трудового договору не виходять за межі можливостей 

наданих і закріплених нормативно-правими актами у сфері праці;  

– поведінка суб’єкта є недобросовісною і несправедливою;  

– має місце порушення засад взаємності та еквівалентності трудових 

правовідносин; 

– переслідує мету отримання необґрунтованих пільг і переваг однією 

із сторін трудового договору; 

– відбувається з умислом; 

– заподіюється шкода безпосередньо другій стороні трудового 

договору й опосередковано інтересам суспільства. 

7. Враховуючи те, що передбачити всі можливості зловживань 

трудовими правами об’єктивно неможливо через різноманіття життєвих 

ситуацій та винахідливість осіб, які хочуть обійти нормативні приписи чи то 

для уникненні юридичної відповідальності чи з метою отримання для себе 

певних преференцій шляхом завдання шкоди іншому суб’єкту трудових 

відносин, протидія зловживанню правом у даній сфері має брати свій початок 

із законодавчого закріплення у ст. 2 “Основні принципи правового 

регулювання трудових відносин” проекту ТК України галузевого принципу 

неприпустимості зловживання правами сторонами трудових правовідносин із 

подальшою його конкретизацією у спеціальних трудо-правових нормах. 
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Враховуючи це у проекту ТК України також має бути закріплена норма 

такого змісту:  

“Стаття _. Заборона зловживання правами сторонами трудового 

договору. 

При реалізації трудових прав сторони трудового договору повинні 

діяти добросовісно, справедливо та не перевищувати своїх повноважень.  

Порушення цих вимог може бути підставою для притягнення винної 

особи до матеріальної відповідальності 

При встановленні судом факту зловживання роботодавцем своїм 

правом у випадку незаконного звільнення працівника і неможливості його 

поновлення на роботі, суд одночасно приймає рішення про виплату 

працівникові грошової компенсації”.  
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ВИСНОВКИ 

У дисертації здійснено теоретичне узагальнення й запропоновано нове 

вирішення наукового завдання, яке полягало в тому, щоб на підставі аналізу 

наукового доробку вітчизняних і зарубіжних учених-правознавців, чинного 

законодавства про працю, узагальнення досвіду його реалізації, з’ясувати 

значення моральних норм у сфері трудового права, визначити загальні засади 

реалізації цих норм у регулюванні трудових відносин, опрацювати юридичні 

наслідки їх порушення, а також надати науково обґрунтовані пропозиції та 

рекомендації щодо вдосконалення нормативно-правового забезпечення і 

правозастосовної практики в цій царині. Щодо отриманих результатів і 

внесених рекомендацій найбільш важливими є такі: 

1. Критичний аналіз наукового доробку вітчизняних і зарубіжних 

учених-трудовиків Г. О. Барабаш, М. Й. Бару, К. Ю. Богуславської, 

О. М. Гоголева, Т. А. Занфірової, Б. І. Зеленка, М. О. Дей, С. В. Єндонової, 

А. Б. Жерукової, С. І. Кожушко, І. В. Лагутіної, О. М. Офман, 

С. М. Прилипка, В. І. Процевського, О. І. Процевського, Т. В. Руських, 

А. С. Сидоренко, О. В. Тищенко, О. М. Ярошенка дозволяє стверджувати, що 

їх увага в основному була зосереджена на таких основних напрямах: 

морально-етичні вимоги до окремих категорій працівників; заохочення та 

моральне стимулювання працівників як засоби забезпечення дисципліни 

праці; забезпечення честі й гідності працівників; свобода і рівність у 

відносинах у сфері праці; заборона дискримінації у сфері праці; зловживання 

правом у трудових відносинах. Між тим, хоча в сучасних умовах роль норм 

права і норм моралі в регулюванні відносин у сфері праці, механізми їх 

взаємодії принципово змінилися, відповідна наукова проблема залишається 

недостатньо розробленою, а отже – невирішеною, і, в результаті, потребує 

ґрунтовного теоретико-прикладного опрацювання. 

2. Значну роль у регулюванні трудових відносин відіграють 

соціальні приписи, серед яких норми моралі посідають чільне місце, оскільки 

вони визначають модель поведінки працівника та роботодавця у процесі їх 
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взаємовідносин, слугують основою оцінки вчинків, а усвідомлена 

особистістю моральна норма стає мотивом трудової діяльності. У процесі 

такого регулювання простежується застосування норм моралі як критерію 

для оцінки поведінки учасників відносин як у позитивному (під час 

застосування заохочень за сумлінну працю), так і в негативному аспекті (під 

час застосування заходів дисциплінарного або громадського впливу). 

Основою моральних норм у сфері праці є такі категорії, як свобода, 

обов’язок, необхідність, добро, справедливість, совість, честь, 

відповідальність, гідність та ін. Моральна цінність праці передбачає й 

моральну оцінку організації виробничої діяльності, її спрямованість на 

досягнення як суспільного, так і особистого інтересу. Ефективність 

регулювання трудових відносин визначається тим, наскільки якісно 

працівник засвоїв моральні вимоги та наскільки останні виконуються ним 

свідомо, сумлінно і самостійно.  

3. Взаємодія норм права і норм моралі в регулюванні трудових 

відносин являє собою не однобічний вплив моралі на право і навпаки, а 

процес їх взаємовпливу один на одного, що сприяє розвитку моральних і 

правових відносин, виражається в подібності їх вимог, які стосуються 

людини, вихованні в останньої громадянських якостей.  

Взаємодія норм права і норм моралі в регулюванні трудових відносин 

відбувається у 2-х основних формах: а) регулювання трудових відносин 

нормами трудового права, основою яких є моральні принципи; 

б) регулювання трудових відносин нормами трудового права, які 

безпосередньо вимагають моральної поведінки їх учасників. У першому 

випадку уповноважений суб’єкт нормотворення під час складання правових 

норм керується вимогами моралі: захищати свободу, честь і гідність людей, 

регулюючи їх відносини у сфері права. У другому – безпосередньо в нормах 

трудового права містяться вимоги до вияву моральності у трудових 

відносинах. 
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4. Єдність морального і правового виховання працівників полягає у 

визнанні пріоритетності вирішення завдання виховання свідомого ставлення 

до трудової дисципліни, почуття обов’язку та відповідальності. Норми права 

і норми моралі під час реалізації виховної функції посилюють одна одну, 

спільно регулюючи трудові відносини між працівниками і роботодавцями. 

5. Важливим засобом регулювання трудових відносин є 

забезпечення дотримання правил професійної етики як системи професійних 

моральних норм працівника з урахуванням особливостей його професійної 

діяльності й конкретної ситуації, що підтримує моральний престиж певної 

професійної групи. До її завдань належить виявлення моральних норм і 

оцінок, суджень і понять, що характеризують людей як представників певної 

професії. 

Зміст професійної етики складається із загального та конкретного. 

Загальні принципи базуються на загальнолюдських нормах моралі та 

передбачають: професійну солідарність; особливе усвідомлення обов’язку, 

честі, відповідальності, зумовлене предметом і видом трудової діяльності. 

Конкретні принципи зумовлюються конкретними умовами, змістом і 

специфікою певної професії. Кожен із видів професійної етики визначається 

своєрідністю професійної діяльності, має свої специфічні аспекти в реалізації 

норм і принципів моралі. 

Професійна етика, зазвичай, стосується лише тих видів професійної 

діяльності, у яких існує деяка залежність людей від дій працюючого, тобто 

результати чи процеси цих дій по-особливому впливають на життя інших 

членів суспільства. Професійна етика не є наслідком нерівності щодо 

моральності різних професійних груп, але до деяких видів професійної 

діяльності суспільство висуває підвищені моральні вимоги. Існують такі 

професійні сфери, у яких безпосередньо процес праці основується на 

високого рівня узгодженості дій її учасників, зумовлюючи потребу в 

солідарній поведінці. 
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Позаяк у деяких галузях господарства порушення працівником норм 

професійної етики трактується як поведінка, що суперечить вимогам 

законодавства, і є підставою для притягнення винної особи до юридичної 

відповідальності (кримінальної, адміністративної та дисциплінарної), з 

метою зменшення кількості порушень трудових прав, що виникає внаслідок 

зловживання відомчою і корпоративною нормотворчістю, необхідним є 

закріплення у КЗпП України переліку галузей, у яких приймаються Кодекси 

професійної етики працівників. Такими сферами мають стати освіта, 

медицина, державна служба, дипломатична служба, суд, прокуратура, органи 

внутрішніх справ, митна служба, податкова служба, служба цивільного 

захисту та ін. Законодавець має нормативно зафіксувати чітку процедуру та 

визначити строки притягнення до юридичної відповідальності у випадку 

порушення вимог професійної етики. Безпосередньо Кодекси професійної 

етики повинні прийматися всеукраїнськими конференціями працівників 

відповідної галузі господарства. 

6. Аморальний проступок у трудовому праві – це винна поведінка 

працівника, котрий порушує систему загальновизнаних етичних норм і 

правил, і цим спричиняє не лише громадський осуд, а й ускладнює, а інколи 

навіть унеможливлює, подальше продовження виконання покладених на 

нього трудових обов’язків. Позаяк норми моралі перебувають у динаміці – 

змінюються, переглядаються, удосконалюються, тому змістовне наповнення 

поняття “аморальний проступок” не є сталим і не може бути універсально 

визначеним.  

Аморальні проступки не слід трактувати як самостійну підставу 

дисциплінарної відповідальності. Загальновідомо, що підставою будь-якого 

виду юридичної відповідальності може бути лише відповідний вид 

правопорушень. Аморальні проступки порушують норми моралі і є 

підставою такого виду соціальної відповідальності, як моральна. Лише після 

санкціонування державою аморальні дії законодавчо визначених категорій 
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працівників переходять до розряду дисциплінарних проступків і є підставою 

притягнення особи до відповідного виду юридичної відповідальності.  

Водночас згідно зі ст. 24 Закону України “Про охорону дитинства” 

працівники закладів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського 

піклування, які здійснюють виховні функції, в разі вчинення аморального 

проступку, несумісного із продовженням зазначеної роботи, притягаються до 

дисциплінарної відповідальності в порядку, встановленому законом. Цю 

норму слід узгодити із чинним трудовим законодавством, згідно з яким 

звільнення працівника, котрий виконує виховні функції, за вчинення 

аморального проступку не належить до дисциплінарних стягнень. 

Притягнути працівника до дисциплінарної відповідальності за 

вчинення аморальних проступків можна лише тоді, якщо законами, 

статутами, положеннями про дисципліну передбачені відповідні підстави. 

Такі правила діють відносно суддів, працівників прокуратури та міліції, 

дипломатичних працівників, представників виконавчої влади і державних 

закладів за кордоном та ін.  

7. Зловживання правами суб’єктами трудових правовідносин – це 

форма реалізації трудових прав, що не виходить за межі можливостей, 

наданих і закріплених правовими нормами у сфері праці, за якої з метою 

отримання необґрунтованих пільг і переваг однією зі сторін умисно всупереч 

засадам взаємності та еквівалентності правовідносин заподіюється шкода 

безпосередньо іншій стороні трудового договору й опосередковано інтересам 

суспільства шляхом недобросовісного й несправедливого здійснення 

трудових прав поза їх нормативно визначеного цільового призначення. 

До суттєвих ознак цього явища належать: відбувається винятково через 

реалізацію працівниками та роботодавцями своїх суб’єктивних трудових 

прав; сторони трудового договору не виходять за межі можливостей, наданих 

і закріплених нормативно-правими актами у сфері праці; поведінка суб’єкта є 

недобросовісною і несправедливою; має місце порушення засад взаємності та 

еквівалентності трудових правовідносин; має на меті отримання 
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необґрунтованих пільг і переваг однією зі сторін трудового договору; 

відбувається з умислом; заподіюється шкода безпосередньо іншій стороні 

трудового договору й опосередковано інтересам суспільства. 

Ураховуючи те, що передбачити всі можливості зловживань трудовими 

правами об’єктивно неможливо через різні життєві ситуації та винахідливість 

осіб, які хочуть проігнорувати нормативні приписи чи то з метою уникнення 

юридичної відповідальності, чи отримання для себе певних преференцій 

шляхом завдавання шкоди іншому суб’єкту трудових відносин, протидія 

зловживанню правом у даній сфері має починатися із законодавчого 

закріплення у ст. 2 “Основні принципи правового регулювання трудових 

відносин” проекту ТК України галузевого принципу неприпустимості 

зловживання правами сторонами трудових правовідносин із подальшою його 

конкретизацією у спеціальних трудо-правових нормах. У проекті ТК України 

також має бути закріплена норма такого змісту:  

“Стаття _. Заборона зловживання правами сторонами трудового 

договору. 

У процесі реалізації трудових прав сторони трудового договору 

повинні діяти добросовісно, справедливо та не перевищувати своїх 

повноважень.  

Порушення цих вимог може бути підставою для притягнення винної 

особи до матеріальної відповідальності. 

Під час встановлення судом факту зловживання роботодавцем своїм правом 

у випадку незаконного звільнення працівника й неможливості його 

поновлення на роботі, суд одночасно приймає рішення про виплату 

працівникові грошової компенсації”.  



 181 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

1. Краткий словарь иностранных слов / сост. С. М. Локшина. – 6-е. 

изд., стереотип. – М. : Русский язык, 1979. – 351 с.  

2. Кант И. Метафизика нравов : монография / И. Кант // Сочинения : 

в 6-ти т. / под ред. В. Ф. Асмуса. – М. : Мысль, 1963. – Т. 4. – Ч. 2. – 478 с. 

3. Кант И. Основы метафизики нравственности : монография / 

И. Кант // Сочинения : в 6-ти т. / под общ. ред. В. Ф. Асмуса. – М. : Мысль, 

1963. – Т. 4. – Ч. 1. – 544 с. 

4. Новгородцев П. И. Кант И. и Гегель Г. в их учениях о праве и 

государстве. Два типических построения в области философии права : 

монография / П. И. Новгородцев. – М. : Университет. типогр., 1901. – 245 с.  

5. Еллинек Г. Декларация прав человека и гражданина: 

монография / Г. Еллинек. – М. : Типогр. Т-ва И. Д. Сынтина, 1905. – 81 с. 

6. Чичерин Б. Н. Философия права / Б. Н. Чичерин. – М. : Типо-

литография Товарищества И. Н. Кушнерев, 1900. – 344 с. 

7. Философия права. Хрестоматия. / Сост.: Панов Н. И. и др. – К. : 

Изд. дом “Ин Юре”, 2002. – 692 с. 

8. Соловьев B. C. Право и нравственность: очерки из прикладной 

этики / В. С. Соловьев. – СПб. : Издание Я. Канторовича, 1899. – 177 с. 

9. Новгородцев П. И. Право и нравственность / П. И. Новгородцев // 

Сборник по общим юридическим наукам. – Вип. 1. – СПБ., 1899. – С. 132. 

10. Новгородцев П. И. Историческая школа юристов / 

П. И. Новгородцев / Отв. ред. Сальников В. П., Сандулов Ю. А. – СПб : Лань, 

1999. – 192 . 

11. Кістяківський Б. Вибране : монографія / Б. Кістяковський. – К. : 

Наукова думка, 1996. – 581 с. 

12. Кистяковский Б. А. В защиту права / Б. А. Кистяковский // 

Вестник МГУ. Серия “Философия”. – 1990. – №3. – С. 49-66. 

13. Петражицкий Л. И. Теория права и государства в связи с теорией 

нравственности / Л. И. Петражицкий. – СПб. : Лань, 2000. – 608 с. 



 182 

14. Трубецькой Е. Н. Лекции по энциклопедии права / 

Е. Н. Трубецкой. – М. : Т-во Типогр. А. И. Мамонтова, 1917. – 227 с. 

15. Гурвич Г. С. Нравственность и право : монография / Г. С. Гурвич. 

– М. : Социалист. акад. Секция права и гос-ва, 1924. – 46 с. 

16. Айзенберг А. М. Право, нравственность и правосознание в 

социалистическом обществе : монография / А. М. Айзенберг. – М. : 

Госюриздат, 1955. – 32 с. 

17. Дрейслер Й. С. Взаємодія права та моралі в суспільстві, що будує 

комунізм : монографія / Й. С. Дрейслер. – Х. : Вид-во ХЮІ, 1964. – 48 с. 

18. Дрейслер И. С. Советское право и моральный кодекс строителя 

коммунизма : монография / И. С. Дрейслер. – М. : Юрид. литер., 1964. – 77 с. 

19. Алексеев Л. И. Единство правовых и моральных норм в 

социалистическом обществе : монография / Л. И. Алексеев. – М. : 

Юридическая литература, 1968. – 72 с. 

20. Матузов Н. И. Социалистическое право и коммунистическая 

мораль в их взаимодействии : монография / Н. И. Матузов. – Саратов : Изд-во 

Сарат. ун-та, 1969. – 90 с. 

21. Якуба Е. А. Право и нравственность как регуляторы 

общественных отношений при социализме : монография / Е. А. Якуба. – Х. : 

Изд-во Харьковского ун-та, 1970. – 221 с. 

22. Хайкин Я. З. Структура и взаимодействие моральной и правовой 

систем : монография / Я. З. Хайкин. – М. : Высшая школа, 1972. – 280 с. 

23. Агешин Ю. А. Политика, право, мораль : монография / 

Ю. А. Агешин – М. : Юридическая литература, 1982. – 160 с. 

24. Лукашева Е. А. Право, мораль, личность : монография / 

Е. А. Лукашева. – М. : Наука,1986. – 263 с. 

25. Бару М. И. Правовые и иные социальные нормы, регулирующие 

трудовые отношения : конспект лекций / М. И. Бару. – Х. : ХЮИ, 1965. – 

33 с. 



 183 

26. Бару М. И. Охрана трудовой чести по советскому 

законодательству : монография / М. И. Бару. – М. : Юрид. лит., 1966. – 102 с. 

27. Бару М. И. Соотношение правовых и иных социальных норм в 

регулировании трудовых отношений / М. И. Бару // Сов. гос-во и право. – 

1973. – №1. – С. 52-58. 

28. Зеленко Б. И. Право на трудовую честь и достоинство рабочих и 

служащих и его обеспечение : дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 / 

Борис Иванович Зеленко. – М., 1980. – 155 с. 

29. Гоголев А. М. Трудовой договор с преподавателями средних 

специальных учебных заведений : дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 / 

Алексей Михайлович Гоголев. – Пермь, 1999. – 199 с. 

30. Тищенко О. В. Правові проблеми укладення, зміни та 

припинення трудового договору з педагогічними працівниками середніх 

загальноосвітніх шкіл України : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.05 / Олена 

Володимирівна Тищенко. – К., 2002. – 204 с. 

31. Дей М. О. Правове регулювання засобів стимулювання праці в 

умовах ринкової економіки: теоретичний аспект : дис. … канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.05 / Марина Олександрівна Дей. – Х., 2005. – 212 с. 

32. Барабаш Г. О. Особливості правового регулювання праці 

науковців і його вдосконалення : дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 / 

Галина Олександрівна Барабаш. – Х., 2005. – 231 с. 

33. Офман Е. М. Злоупотребление правом субъектами трудовых 

отношений : дис….кандидата юридических наук : спец. 12.00.05 / Елена 

Михайловна Офман. – Екатеринбург, 2006. – 189 с. 

34. Богуславская К. Ю. Взаимодействие норм права и норм морали в 

правовом регулировании трудовых отношений : дис. … канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.05 / Ксения Юрьевна Богуславская. – Пермь, 2006. – 180 с. 

35. Кожушко С. І. Становлення, сучасний стан та перспективи 

розвитку законодавства про дисципліну праці в Україні : дис. … канд. юрид. 

наук : спец. 12.00.05 / Світлана Іванівна Кожушко. – Х., 2007. – 188 с. 



 184 

36. Ендонова С. В. Равенство прав и возможностей работников как 

отраслевой принцип трудового права отношений : дис. … канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.05 / Софья Валентиновна Ендонова. – М., 2010. – 174 с. 

37. Жерукова А. Б. Обеспечение права работников на защиту своего 

достоинства в период трудовой деятельности : дис. … канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.05 / Алла Борисовна Жерукова. – М., 2011. – 180 с. 

38. Русских Т. В. Свобода сторон трудового договора при его 

заключении, изменении, расторжении и пределы ее ограничения : дис. … 

канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 / Татьяна Владимировна Русских. – Ижевск, 

2011. – 203 с. 

39. Заборона дискримінації – основна засада правового регулювання 

відносин у сфері праці : монографія / за наук. ред. О. М. Ярошенка. – Х. : 

Юрайт, 2013. – 360 с. 

40. Лагутіна І. В. Юридичний механізм забезпечення особистих 

немайнових трудових прав працівників : дис. … д-ра юрид. наук : 

спец. 12.00.05 / Ірина Вікторівна Лагутіна. – Одеса, 2015. – 374 с. 

41. Недбайло П. Е. Применение советских правовых норм: 

монография / П. Е. Недбайло. – М. : Госюриздат, 1960. – 511 с. 

42. Процевський В. О. Трудове право України : навч. посіб. / 

В. О. Процевський. – Х.: Вид-во Харків. нац. педогог. ун-ту, 2006. – 264 с. 

43. Про охорону праці : Закон України від 14.10.1992 р., №2694-XII // 

Відомості Верховної Ради України. – 1992. − №49. − Ст. 668. 

44. Філософський словник / за ред. В. І. Шинкарука. – К. : Головна 

редакція Української Радянської енциклопедії АН УРСР, 1973. – 600 с. 

45. Алексеев С. С. Право: азбука-теория-философия: Опыт 

комплексного исследовани / С. С. Алексеев. – М. : Статут, 1999. – 712 с. 

46. Недбайло П. Е. Советские социалистические правовые нормы : 

монография / П. Е. Недбайло. – Львов : Изд-во Львов. ун-та, 1959. – 169 с. 

47. Ильин И. А. Общее учение о праве и государстве / И. А. Ильин // 

Собрание сочинений : в 10 т. – Т. 4. – М. : Русс. книга, 1994. – 621 с. 



 185 

48. Ольшанский В. Б. Личность и социальные ценности / 

В. Б. Ольшанский // Социология в СССР: В 2-х т. / под ред. Г. В. Осипова. – 

М. : Мысль, 1966. – В 2-х т. – Т. 1. – С. 47-530. 

49. Вильнянский С. И. Правовые и иные социальные нормы в период 

развернутого строительства коммунизма / С. И. Вильнянский // 

Правоведение. – 1962. – № 4. – С. 14-28. 

50. Курылев С. В. Мораль и ее место в системе социальных норм / 

С. В. Курылев // Вопросы философии. – 1966. – № 9. – С. 15-23. 

51. Дробницкий О. Г. Моральная философия : монография / 

О. Г. Дробницкий. – М. : Гардарика, 2002. – 522 с. 

52. Пеньков Е. М. Социальные нормы – регуляторы поведения 

личности. Некоторые вопросы методологии и теории : монография / 

Е. М. Пеньков – М. : Мысль, 1972. – 198 с. 

53. Скакун О. Ф. Теория государства и права: учебник / 

О. Ф. Скакун. – Х. : Консум; Ун-т внутр. дел, , 2000. – 704 с. 

54. Ведєрніков Ю. А. Теорія держави і права: навчальний посібник / 

Ю. А. Ведєрніков, В. С. Грекул. – 4-е вид., доп. і перероб. – К. : Центр навч. 

літ., 2005. – 224 с.  

55. Дмитрук В. Н. Теория государства и права: учебное пособие / 

В. Н. Дмитрук. – Мн. : Амалфея, 1998. – 245 с.  

56. Котюк В. О. Основи держави і права : навчальний посібник / 

В. О. Котюк. – К. : Вентурі, 1995. – 176 с. 

57. Теорія держави і права. Академічний курс : підручник / за ред. 

О. В. Зайчука, Н. М. Оніщенко. – К. : Юрінком Інтер, 2006. – 688 с. 

58. Венгеров А. Б. Теория государства и права : учебник / 

А. Б. Венгеров. – 3-е изд. – М. : Юриспруденция, 2000. – 528 с. 

59. Прокопенко В. И. Нормативные акты, регулирующие трудовые 

отношения / В. И. Прокопенко. – К. : Лабор. печати КГУ, 1970. – 97 с. 

60. Алексеев С. С. Теория права : учебное пособие / С. С. Алексеев. – 

М. : БЕК, 1995. – 320 с. 



 186 

61. Юридичні терміни. Тлумачний словник / за ред. 

В. Г. Гончаренко. – 2-ге вид., стереотип. – К. : Либідь, 2004. – 320 с.  

62. Головченко В. В. Юридична термінологія: довідник / 

В. В. Головченко, В. С. Ковальський. – К. : Юрінком Інтер, 1998. – 219 с. 

63. Каплан Г. А. Право в системі соціальних норм / Г. А. Каплан // 

Збір. наук. праць. Серія “Право”. – Вип. 2. – Х. : ХНАДУ, 2002. – С. 25-32. 

64. Братусь С. Н. О роли советского права в развитии 

производственных отношений / С. Н. Братусь. – М. : Знание, 1954. – 24 с. 

65. Процевский А. И. Метод правового регулирования трудовых 

отношений : монография / А. И. Процевский. – М. : Юридическая 

литература, 1972. – 288 с. 

66. Самощенко И. С. О правовых формах осуществления функций 

советского государства / И. С. Самощенко // Советское государство и право. 

– 1956. – № 3. – С. 88-91. 

67. Шейндлин Б. В. Норма права и правоотношение // Вопросы 

общей теории советского права : монография / под ред. С. Н. Братуся. – М. : 

Госюриздат, 1960. – С. 121-147 

68. Явич Л. С. Проблемы правового регулирования советских 

общественных отношений / Л. С. Явич. – М. : Госюриздат, 1961. – 172 с. 

69. Слюсар А. М. Суб’єкти трудового права України : дис. … д-ра 

юрид. наук : спец. 12.00.05 / Андрій Миколайович Слюсар. – Х, 2011. – 374 с. 

70. Загальна теорія держави і права : навчальний посібник / за ред. 

В. В. Копейчикова. – К. : Юрінком, 1997. – 320 с. 

71. Юридична енциклопедія: В 6 т. / ред. кол.: Ю. С. Шемшученко 

(відп. ред.) та ін. – Т. 1: А-Г К. : Укр. енцикл., 1998. – 672 с. 

72. Трудове право України : Академічний курс: підручник / за заг. 

ред. П. Д. Пилипенка. – К. : Концерн Вид. Дім “Ін Юре”, 2004. – 536 с. 

73. Толстой Ю. К. Еще раз о правоотношении / Ю. К. Толстой // 

Правоведение. – 1969. – № 1. – С. 32-36. 



 187 

74. Алексеев С. С. Механизм правового регулирования в 

социалистическом государстве : монография / С. С. Алексеев. – М. : 

Юридическая литература, 1966. – 187 с. 

75. Прокопенко В. І. Трудове право України : підручник / 

В. І. Прокопенко – X. : Консум, 1998. – 480 с. 

76. Прилипко С. М. Трудове право України: підручник / 

С. М. Прилипко, О. М. Ярошенко. – 5-тє вид., перероб. і доп. – Х. : ФІНН, 

2012. – 800 с. 

77. Кодекс законів про працю України: затв. Законом УРСР від 

10.12.1971 р., №322-VIII // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1971. – №50 

(Додаток). – Ст. 375. 

78. Войтинский И. С. Трудовое право СССР : учебник / 

И. С. Войтинский. – М. ; Л. : Госиздат, 1925. – 364 с. 

79. Пашерстник А. Е. Основы советского трудового права / 

А. Е. Пашерстник. – М. : Изд-во ВПШ при ЦК КПСС, 1956. – 52 с. 

80. Советское трудовое право : учебник / под ред. 

Н. Г. Александрова, Д. М. Генкина. – М. : Юрид. изд-во НКЮ СССР, 1946. – 

481 c. 

81. Таль Л. С. Очерки промышленного рабочего права / Л. С. Таль 

Л.С. – 2-е изд., доп. – М. : Моск. науч. изд-во, 1918. – 225 c. 

82. Александров Н. Г. Трудовое правоотношение : монография / 

Н. Г. Александров. – М. : Госюриздат, 1948. – 336 с. 

83. Трудовое право России : учебник / под ред. С. П. Маврина, 

Е. Б. Хохлова. – 2-е изд. перераб. и доп. – М. : Норма, 2007. – 656 с. 

84. Про оплату праці: Закон України від 24.03.1995 р., №108/95-ВР // 

Відомості Верховної Ради України. – 1995. – №17. – Ст. 121. 

85. Бару М. И. Оценочные понятия в советском трудовом 

законодательстве / М. И. Бару // Советское государство и право. – 1970. – 

№ 7. – С. 104-108.  



 188 

86. Щербина В. І. Функції трудового права : монографія / 

В. І. Щербина. – Дніпропетровськ : АМСУ, 2007. – 424 с.  

87. Венедиктов В. С. Трудовой договор (контракт) по 

законодательству Украины / В. С. Венедиктов. – Х. : Консум, 1996. – 136 с. 

88. Иванов С. А. Личность в советском трудовом праве : 

монография / С. А. Иванов, Р. З. Лившиц. – М. : Наука, 1982. – 232 с. 

89. Пашков А. С. Правовые формы обеспечения производства 

кадрами в СССР : монография / А. С. Пашков. – М. : Юридическая 

литература, 1961. – 184 с. 

90. Гусов К. Н. Трудовое право России : учебное пособие / 

К. Н. Гусов, В. Н. Толкунова. – М. : ТК Велби, Проспект, 2004. – 496 с. 

91. Про колективні договори і угоди: Закон України від 01.07.1993 р., 

№3356-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – №36. – Ст. 361. 

92. Лавріненко О. В. Спеціальні норми як засоби реалізації принципу 

єдності й диференціації правового регулювання праці в трудових відносинах 

(дискусійні питання теорії) / О. В. Лавріненко // Вісник Луганського держ. 

ун-ту внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка. – 2010. – Вип. 2. – С. 189-198. 

93. Ярошенко О. М. Джерела трудового права України: дис. … д-ра 

юрид. наук : спец. 12.00.05 / Олег Миколайович Ярошенко. – Х, 2007. – 476 с. 

94. Генкин Д. М. Предмет и система советского трудового права 

/ Д. М. Генкин // Советское государство и право. – 1940. – № 2. – С. 56-57. 

95. Кодекс України про адміністративні правопорушення: затв. 

Законом УРСР від 07.12.1984 р., №8073-X // Відомості Верховної Ради УРСР. 

– 1984. – №51 (Додаток). – Ст. 1122. 

96. Кримінальний кодекс України: затв. Законом України від 

05.04.2001 р., №2341-III // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – №25-

26. – Ст. 131. 

97. Конституція України: прийнята Верховною Радою України 

28.06.1996 р., №254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – 

№30. – Ст. 141. 



 189 

98. Про інформацію : Закон України від 02.10.1992 р., №2657-XII // 

Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 48. – ст. 650. 

99. Про порядок вирішення колективних трудових спорів 

(конфліктів) : Закон України від 03.03.1998 р., №137/98-ВР // Відомості 

Верховної Ради України. – 1998. – №34. – Ст. 227. 

100. Етимологічний словник української мови: В 7-ми т. / за ред. 

О.С. Мельничук. – К. : Наук. думка, 1983. – Т. 3: К-М. / Укл.: Р.В. Болдирєв 

та ін. – 1989. – 552 с.  

101. Дробницкий О. Г. Понятие морали. Историко-критический 

очерк : монография / О. Г. Дробницкий. – М.: Наука, 1974. – 388 с. 

102. Дробницкий О. Г. Проблема нравственности : монография / 

О. Г. Дробницкий. – М. : Наука, 1974. – 333 с. 

103. Великий тлумачний словник сучасної української мови / голов. 

ред. В. Т. Бусел. – 2-ге вид. – К. : Ірпінь : ВТФ Перун, 2005. – 1728 с. 

104. Философский словарь / под ред. М. М. Розенталя и П. Ф. Юдина. 

– М. : Политиздат, 1968. – 432 с. 

105. Матузов Н. И. Право в системе социальных норм / 

Н. И. Матузов // Правоведение. – 1996. – № 2. – С. 144-157. 

106. Гринберг Л. Г. Основы коммунистической морали: монография / 

Л. Г. Гринберг, В. Г. Іванов, С. Н. Иконникова и др. – 4-е изд. – М. : Молодая 

гвардия, 1983. – 270 с. 

107. Афанасьев Д. В. Нарушение публичного порядка как основание 

признания сделки недействительной в российском и зарубежном праве / 

Д. В. Афанасьев // Недействительность в гражданском праве: проблемы, 

тенденции, практика : Сб. статей; отв. ред. М. А. Рожкова. – М. : Статут, 

2006. – С. 116-144. 

108. Букреев В. И. Этика права: От истоков этики и права к 

мировоззрению / В. И. Букреев, И. Н. Римская. – М. : Юрайт, 2000. – 336 с. 

109. Федоров Ю. М. Сумма антропологии. Кн. 1. Расширяющаяся 

Вселенная Абсолюта / Ю. М. Федоров. – Новосибирск : Наука, 1995. – 400 с. 



 190 

110. Сорокин В. В. Понятие совести в правовом измерении / 

В. В. Сорокин // История гос-ва и права. – 2009. – № 21. – С. 2-6. 

111. Энциклопедический социологический словарь / Общ. ред. 

Г. В. Осипова; ред.-сост. Кабыща А. В. – М. : ИСПИ РАН, 1995. – 939 с. 

112. Целикова О. П. Человек и его работа (социологическое 

исследование) : монография / О. П. Целикова. – М. : Мысль, 1967. – 391 с. 

113. Щодо затвердження Концепції запобігання маніпулюванню 

ринком цінних паперів, нечесній торговій практиці і порушенню етики 

професійної діяльності на фондовому ринку: рішення Державної комісії з 

цінних паперів та фондового ринку від 14.01.2003 ро., №21 [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1007.610.0 

114. Графский В. Г. Право и мораль в истории : проблемы 

ценностного подхода / В. Г. Графский // Гос-во и право. – 1998. – № 8. – 

С. 114-119. 

115. Лейст О. Э. Сущность права : монография / О. Э. Лейст. – М. : 

Зерцало-М, 2002. – 279 с. 

116. Нерсесянц В. С. Философия права : учебник / В. С. Нерсесянц. – 

М. : Норма, 1997. – 652 с. 

117. Загальна декларація прав людини: прийнята резол. 217 А (ІІІ) ГА 

ООН від 10.12.1948 р. // Документи ООН АRES217А: Права людини. 

Міжнародні договори України, декларації, документ. / упоряд. 

Ю.К. Качуренко. – 2-е вид. – К. : Юрінформ, 1992. – С. 18-24. 

118. Колодынская О. В. Проблема соотношения морали и права / 

О. В. Колодынская // Право и демократия : сб. научн. трудов. – Вып. 21. – 

Мн. : БГУ, 2010. – С. 50-54. 

119. Васильев Ю. С. Взаимодействие права и морали / 

Ю. С. Васильев // Советское государство и право. – 1966. – № 11. – С. 12-19.  

120. Проект Трудового кодексу України (реєстр. №1658, текст від 

27.12.2014 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53221 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53221


 191 

121. Сахарук І. Вдосконалення правових механізмів захисту від 

дискримінації у сфері праці / І. Сахарук // Публічне право. – 2012. – № 3 (7). – 

С. 396-404. 

122. Про практику розгляду судами трудових спорів: пост. Пленуму 

Верховного Суду України від 06.11.1992 р., №9 // Бюл. зак-ва і юрид. 

практики України. – 2006. – №2. 

123. Новгородцев П. И. Право и нравственность / П. И. Новгородцев // 

Правоведение. – 1995. – № 6. – С. 103-113. 

124. Кони А.Ф. Собрание сочинений : в 8-ми т. / А. Ф. Кони. – Т. 4. – 

М. : Юрид. лит., 1967. – 543 с.  

125. Процевський О. Функції трудового права в сучасних умовах 

господарювання / О. Процевський // Право України. – 2011. – № 2. – С. 223-

234.  

126. Фіцула М. М. Педагогіка : навчальний посібник / М. М. Фіцула. – 

К. : Видавн. центр “Академія”, 2000. – 544 с. 

127. Вишневський О. І. На тернистому шляху до себе / 

О. І. Вишневський // Рідна школа. – 1995. – № 5. – С. 12-17. 

128. Ушинский К. Д. Труд в его психологическом и воспитательном 

значении / К. Д. Ушинский // Собрание сочинений. – В 11-ти т. – Т. 2. – М. ; 

Л. : Изд-во АПН РСФСР, 1948.– С. 333-362. 

129. Лозова В. І. Теоретичні основи виховання і навчання : навч. 

посіб. / В. І. Лозова, Г. В. Троцко – 2-е вид., випр. – Х. : ОВС, 2002. – 400 с. 

130. Нравственное развитие личности : монография / под ред. 

О. П. Целиковой. – М. : Московский рабочий, 1969. – 240 с. 

131. Харчев А. Г. Мораль, нравственное воспитание (сущность, цели, 

проблемы) / А. Г. Харчев // Воспитание молодежи в духе коммунистической 

нравственности в условиях развитого социализма. – Л. : Наука, 1974. – С. 18. 

132. Тихонович Л. А. Правове виховання громадян як форма взаємодії 

норм права та норм моралі / Л. А. Тихонович // Збірник наук. праць Харків. 



 192 

нац. педагог. ун-ту імені Г. С. Сковороди. – Серія “Право”. – Х. : ХНПУ, 

2011. – Вип. 17. – С. 35-40. 

133. Макаренко А. С. Воспитание в труде / А. С. Макаренко // 

Сочинения : В 7-и т. – Т. 4. – М. : Изд-во АПН РСФСР, 1958. – 524 с. 

134. Вишневський О. Сучасне українське виховання. Педагогічні 

нариси / О. Вишневський. – Львів. : Львівський обл. наук.-метод. ін-т освіти, 

1996. – 238 с. 

135. Войтыла К. Основания этики / К. Войтыла // Вопросы 

философии. – 1991. – № 1. – С. 29-60. 

136. Франк С. Л. Духовные основы общества. Введение в социальную 

философию: моногр. / С. Л. Франк. – М. : Республика, 1992. – 511 с.  

137. Вишневський О. Теоретичні основи сучасної української 

педагогіки: монографія / О. Вишневський – К. : Знання, 2008. – 566 с. 

138. Масюкевич О. П. Теория государства и права: учеб. / 

О. П. Масюкевич. – М. : Издат. корпорация «Дашков и К», 2003. – 320 с. 

139. Балин Л. Е. Правовое воспитание и его роль в профилактической 

деятельности ОВД : автореф. дис. на соискание уч. степени канд. юрид. 

наук : спец. 12.00.01 «Теория и история права и государства; история 

правовых учений» / Л. Е. Балин. – М., 1980. – 21 с. 

140. Орлова О. О. Правове виховання і роль міліції у його здійсненні 

на сучасному етапі розвитку суспільства (теоретичні та прикладні аспекти) : 

дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 / Олена Олександрівна Орлова. – К., 

2008. – 216 с. 

141. Советское трудовое право : учебник / под ред. 

Н. Г. Александрова. − М. : Юридическая литература, 1972. − 576 с. 

142. Ковригін В. С. Дисциплінарна відповідальність у трудовому 

праві : дис. … канд. юрид. наук: спец. 12.00.05 / Володимир Сергійович 

Ковригін. – К., 2012. – 221 с. 

143. Венедиктов В. С. Трудове право України : підручник / 

В. С. Венедиктов. – К. : Істина, 2008. – 384 с. 



 193 

144. Добролюбов М. А. Избранные философские сочинения / 

М. А. Добролюбов – Т. 2. – М. : Гос. изд-во полит. лит., 1948. – 584 с. 

145. Ожегов С. И. Словарь русского языка / С. И. Ожегов ; под общ. 

Л. И. Скворцова. – М. : Мир образования, 2005. – 1200 с. 

146. Солоницына А. А. Профессиональная этика и этикет / 

А. А. Солоницына. – Владивосток : Изд-во Дальневост. ун-та, 2005. – 200 c. 

147. Про Клятву лікаря: указ Президента України від 15.06.1992 р., 

№349 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/U034900.html 

148. Про державну службу: Закон України від 16.12.1993 р., №3723-

XII // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – №52. – Ст. 490. 

149. Про затвердження Загальних правил поведінки державного 

службовця: наказ Головного управління державної служби України від 

04.08.2010 р., №214 // Офіційний вісник України – 2010 р. – №90. – Ст. 3208. 

150. Про прокуратуру: Закон України від 05.11.1991 р., №1789-XII 

Відомості Верховної Ради України. – 1991. – №53. – Ст. 793. 

151. Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 07.07.2010 р., 

№2453-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – №41-42, №43, №44-

45. – Ст. 529. 

152. Митний кодекс України: затв. Законом України від 13.03.2012 р., 

№4495-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2012. – №44-45, №46-47, 

№48. – Ст. 552. 

153. Про правила етичної поведінки: Закон України від 17.05.2012 р., 

№4722-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2013. – №14. – Ст. 94. 

154. Про запобігання корупції: Закон України від 14.10.2014 р., 

№1700-VII // Відомості Верховної Ради України. – 2014. – №49. – Ст. 2056. 

155. Губенко А. Привлечение работника к дисциплинарной 

ответственности за совершение аморального проступка / А. Губенко, 

М. Губенко // Законность. – 2011. – № 7. – С. 47-51.  

http://zakon.rada.gov.ua/go/z1089-10
http://zakon.rada.gov.ua/go/z1089-10


 194 

156. Про затвердження Кодексу професійної етики та поведінки 

працівників прокуратури: наказ Генерального прокурора України від 

28.11.2012 р., №123 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon.nau.ua/doc/?code=v0123900-12. 

157. Про захист суспільної моралі: Закон України від 20.11.2003 р., 

№1296-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – №14. – Ст. 192. 

158. Про затвердження Дисциплінарного статуту прокуратури 

України: пост. Верховної Ради України від 06.11.1991 р., №1796-XII // 

Відомості Верховної Ради України. – 1992. – №4. – Ст. 15. 

159. Про затвердження Інструкції про порядок проведення службових 

розслідувань та службових перевірок в органах прокуратури України: наказ 

Генерального прокурора України від 06.03.2012 р., №20 [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/GP12008.html 

160. Про прокуратуру: Закон України від 14.10.2014 р., №1697-VII // 

Відомості Верховної Ради України. – 2015. – №2-3. – Ст. 12. 

161. Про затвердження Кодексу доброчесної поведінки персоналу 

Державної прикордонної служби України : наказ Адміністрації Державної 

прикордонної служби України від 11.04.2008 р., № 315 http://ord-

dpsu.ru/?p=406. 

162. Про затвердження Правил етики поведінки посадових осіб митної 

служби України : наказ Державної митної служби України від 16.11.2009 р., 

№1097 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1025.16432.0. 

163. Про затвердження Правил професійної етики нотаріусів України : 

наказ Міністерства юстиції України від 04.10.2013 р., №2104/5 [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1730-

13/paran7#n7. 

164. Про затвердження Кодексу суддівської етики: рішення ХІ 

чергового з’їзду суддів України від 22.02.2013 р. [Електронний ресурс]. – 

http://zakon.nau.ua/doc/?code=v0123900-12
http://ord-dpsu.ru/?p=406
http://ord-dpsu.ru/?p=406
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1730-13/paran7#n7
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1730-13/paran7#n7


 195 

Режим доступу : http://zib.com.ua/ua/print/14385-

kodeks_suddivskoi_etiki_tekst.html. 

165. Про міліцію: Закон УРСР від 20.12.1990 р., №565-XII // Відомості 

Верховної Ради УРСР. – 1991. – №4. – Ст. 20. 

166. Про затвердження нового тексту Присяги працівника органів 

внутрішніх справ України: пост. КМ України від 28.12.1991 р., №382 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/382-91-%D0%BF. 

167. Про затвердження Правил поведінки та професійної етики осіб 

рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ України : наказ 

МВС України від 22.02.2012 р., №155 / [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0628-12.  

168. Про Дисциплінарний статут органів внутрішніх справ України: 

Закон України від 22.02.2006 р., №3460-IV // Відомості Верховної Ради 

України. – 2006. − №29. − Ст. 245. 

169. Дисциплінарний статут органів внутрішній справ України : 

науково-практичний коментар / за заг. ред. М. І. Іншина, В. І. Олефіра. – Х. : 

Ніка Нова, 2011. – 160 с. 

170. Про затвердження Положення про проходження служби рядовим 

і начальницьким складом органів внутрішніх справ Української РСР: пост. 

КМ України від 29.07.1991 р., №114 [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/114-91-%D0%BF 

171. Про адвокатуру та адвокатську діяльність : Закон України від 

05.07.2012 р., №5076-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2013. – №24. 

– Ст. 282. 

172. Правила адвокатської етики: затв. установчим з’їздом адвокатів 

України 17.11.2012 р. [Електронний ресурс] – Режим доступу : 

http://vkdka.org/pravil-advokatskoji-etiki/. 

173. Про освіту: Закон УРСР від 23.05.1991 р., №1060-XII // Відомості 

Верховної Ради УРСР. – 1991. – №34. – Ст. 451. 

http://zib.com.ua/ua/print/14385-kodeks_suddivskoi_etiki_tekst.html
http://zib.com.ua/ua/print/14385-kodeks_suddivskoi_etiki_tekst.html
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0628-12
http://vkdka.org/pravil-advokatskoji-etiki/


 196 

174. Кодекс працівника Дніпропетровського національного 

університету імені Олеся Гончара [Електронний ресурс] – Режим доступу : 

http://www.dnu.dp.ua/view/workkodeks. 

175. Етичний кодекс ученого України // Бюлетень ВАК України. – 

2011. – № 11. 

176. Проект Етичного кодексу українського вчителя [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: www.moral.gov.ua. 

177. Лікарчук І. Приписи святості для українського вчителя, або як 

гора народила мишу / І. Лікарчук // Дзеркало тижня. Україна. – 2011. – № 38. 

– С. 5. 

178. Швець Н. М. Правові аспекти звільнення працівника за 

аморальний проступок / Н. М. Швець // Проблеми законності : акад. зб. наук. 

праць. – Вип. 113. – Х. : НЮА імені Ярослава Мудрого, 2011. – С. 83-91. 

179. Етичний кодекс працівника освіти: реалії та перспективи : 

Круглий стіл [Електронний ресурс] – Режим доступу : 

kafedr.at.ua/publ/rovenskie_sobytija/etichnij_kodeks_pracivnika_osviti_obgovorili

_v_rivnomu_za_krugli_stolom/6-1-0-88. 

180. Довідка про вивчення та узагальнення практики розгляду 

адміністративними судами спорів з приводу прийняття громадян на публічну 

службу, її проходження, звільнення з публічної служби (частина II). 

[Електронний ресурс] – Режим доступу : 

http://www.vasu.gov.ua/ua/generalization_court_practice.html?_m=publications&

_t=rec&id=1266. 

181. Философский энциклопедический словарь / главная редакция : 

Л. Ф. Ильичёв, П. Н. Федосеев, С. М. Ковалёв и др. – М. : Советская 

энциклопедия, 1983. – 840 с. 

182. Социальная психология. Словарь/ под. ред. М. Ю. Кондратьева. – 

М. : ПЕР СЭ, 2006. – 176 с. 

183. Горбачевич К. С. Словарь эпитетов русского языка / 

К. С. Горбачевич. – СПб. : Норинт, 2001. – 224 с. 

http://www.dnu.dp.ua/view/workkodeks
http://www.vasu.gov.ua/ua/generalization_court_practice.html?_m=publications&_t=rec&id=1266
http://www.vasu.gov.ua/ua/generalization_court_practice.html?_m=publications&_t=rec&id=1266


 197 

184. Словарь практического психолога / сост. С. Ю. Головин. – Мн. : 

Харвест, 1997. – 800 с. 

185. Черноус С. М. Оціночні поняття у трудовому праві України : дис. 

… канд. юрид. наук: спец. 12.00.05 / Світлана Миколаївна Черноус. – К., 

2008. – 212 с. 

186. Болотіна Н. Б. Трудове право України: підруч. / Н. Б. Болотіна. – 

5-те вид., перероб. і доп. – К. : Знання, 2008. – 860 с. 

187. Кравченко В. О. Правове регулювання звільнення за одноразове 

порушення трудових обов’язків: дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 / 

Валерія Олегівна Кравченко. – Х., 2011. – 212 с. 

188. Ставцева А. И. Трудовой договор : монография / А. И. Ставцева, 

О. С. Хохрякова. – М. : Юридическая литература, 1983. –175 с. 

189. Коршунов Ю. Н. Советское законодательство о труде : 

Справочник / Ю. Н. Коршунов, Р. З. Лившиц, М. С. Румянцева. – 3-е изд. – 

М. : Профиздат, 1980. – 512 с. 

190. Тищенко О. Звільнення за аморальний проступок працівника, 

який виконує виховні функції: правові проблеми / О. Тищенко // Право 

України. – № 6. – 2000. – С. 50-52. 

191. Медведев О. Увольнение в связи с совершением аморального 

проступка / О. Медведев, Л. Отрыба // Сов. юст. – 1989. – № 17. – С. 18, 19. 

192. Про захист персональних даних : Закон України від 01.06.2010 р., 

№2297-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 34. – ст. 481. 

193. Головина С. Ю. Правовое регулирование труда отдельных 

категорий работников : учеб.-практическое пособие / С. Ю. Головина. – М. : 

Дело, 2003. – 255 с. 

194. Про організацію роботи з кадрами в органах прокуратури 

України : наказ Генерального прокурора України від 15.12.2011 р., №2 гп 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://document.ua/pro-organizaciyu-

roboti-z-kadrami-v-organah-prokuraturi-ukra-doc81188.html. 

http://document.ua/pro-organizaciyu-roboti-z-kadrami-v-organah-prokuraturi-ukra-doc81188.html
http://document.ua/pro-organizaciyu-roboti-z-kadrami-v-organah-prokuraturi-ukra-doc81188.html


 198 

195. Сергеев А. В. Основание дисциплинарной ответственности / 

А. В. Сергеев // Вестник Московского ун-та. – 2005. – № 4. – С. 77-86. 

196. Про охорону дитинства: Закон України від 26.04.2001 р., №2402-

ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – №30. – Ст. 142. 

197. Сухомлинский В. А. О воспитании / В. А. Сухомлинский. – М. : 

Политиздат, 1975. – 271 с. 

198. Гончарова Г. С. Умови припинення трудового договору у зв’язку 

з вчиненням аморального проступку / Г. С. Гончарова // Радянське право. – 

1985. – № 2. – С. 64-68. 

199. Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-

педагогічних працівників: пост. КМ України від 14.06.2000 р., №963 // 

Офіційний вісник України. – 2000. – №24.  

200. Ісаєв Ю. В. Спеціальні підстави розірвання трудового договору з 

ініціативи роботодавця : дис. … канд. юрид. наук: спец. 12.00.05 / Юрій 

Володимирович Ісаєв. – К., 2012. – 213 с. 

201. Ставцева А. И. Вопросы возникающие в судебной практике при 

разрешении дел о восстановлении на работе рабочих и служащих : 

монография / А. И. Ставцева – М. : Юридическая литература, 1983. – 114 с. 

202. Скакун О. Ф. Теорія держави і права : Підручник / О. Ф. Скакун / 

Пер. з рос. – Х. : Консум, 2001. – 656 с. 

203. Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка / 

В. Даль. – М. : Русский язык, 1978. – 699 с. 

204. Словник української мови : в 11-ти т. (К.). – Т. 3. : Наук. думка, 

1972. – 744 с. 

205. Иоффе О. С. Пределы осуществления субъективных гражданских 

прав / О. С. Иоффе, В. П. Грибанов // Сов. гос-во и право. – 1964. – №7. – 

С. 76-85.  

206. Лушников А. М. Курс трудового права: Учебник : В 2 т. / 

А. М. Лушников, Лушникова М. В. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Статут, 



 199 

2009. – Т. 1. Сущность трудового права и история его развития. Трудовые 

права в системе прав человека. Общая часть. – 879 с. 

207. Кудрявцев В. Н. Закон и пределы правомерного поведения / 

В. Н. Кудрявцев, Н. С. Малеин // Советское государство и право. – 1980. – 

№10. – С. 31-38. 

208. Малеин Н. С. Юридическая ответственность и справедливость / 

Н. С. Малеин. – М. : Манускрипт, 1992. – 204 с. 

209. Ерошенко А. А. Осуществление субъективных гражданских прав 

в противоречии с их назначением / А. А. Ерошенко // Правоведение. – 1972. – 

№4. – С. 27-35. 

210. Бару М. И. О ст. 1 Гражданского кодекса / М. И. Бару // 

Советское государство и право. – 1958. – № 12. – С. 117-120. 

211. Полянський Т. Зловживання правом (загальнотеоретичний 

аспект) / Т. Полянський // Право України. – 2010. – № 1. – С. 128-134. 

212. Онищенко Г. Проблема існування категорії «зловживання 

правом» / Г. Онищенко // Юридичний журнал. – 2007. – № 2. – С. 30-33. 

213. Панасюк О. Зловживання суб’єктивними трудовими правами : 

постановка проблеми / О. Панасюк, І. Богдан // Право України. – 2010. – № 3. 

– С. 161-166. 

214. Сидоренко А. С. Зловживання правом суб’єктами трудових 

правовідносин: дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 / Анна Сергіївна 

Сидоренко. – Х, 2012. – 215 с. 

215. Човган В. О. Зловживання трудовими правами: до постановки 

проблеми / В. О. Човган [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://www.winner.se-ua.net/unit5/1/10/.  

http://www.winner.se-ua.net/unit5/1/10/

