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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Сучасний період є періодом становлення і розвитку 

нової епохи, що відкриває в собі нові інтелектуальні технології, нову мотивацію 

праці, нові форми і методи організації праці, виробництва і, звісно, нові потреби і 

цінності, що обумовлює, в свою чергу, відповідні зміни у видах і формах 

соціально-трудових відносин, суб’єктах, об’єктах. І основне – вимальовується 

головне завдання: запровадження певних методів відношення до людини-праці як 

до «соціально-психологічної» істоти, а не як до раба на ринку праці, що продає 

свою робочу силу і є «товаром». 

Сучасні умови господарювання потребують уточнення, корегування 

теоретичних підходів до проблем правового регулювання суспільних відносин 

практично у всіх сферах, у тому числі й у сфері трудових відносин. Очевидним є 

факт необхідності удосконалення самого механізму правового регулювання у 

сфері праці. Зміни, яким піддалося трудове законодавство за останні роки, в 

певній мірі зафіксувало і поновлені підходи вчених до даної проблеми, про що 

свідчать захищені докторські дисертації. Разом із тим необхідно констатувати, що 

далеко не всі аспекти правового регулювання трудових відносин є досконалими. 

Це, у свою чергу, передбачає необхідність розробки тих теоретичних конструкцій, 

які враховують реалії сьогодення, особливо в процесі так званої глобалізації, де 

головне місце займає економіка, а економічною основою будь-якого суспільства є 

виробництво і передача інформації. 

Зміни економічної основи суспільства неминуче тягнуть за собою значні 

реформи в інших сферах життя суспільства: в праві, освіті, культурі, психології 

народу тощо. Зміни соціальних умов невідворотно вплинули на законодавчу 

сферу. А тому трудове право, як галузь права, зазнає певних змін, відповідно до 

сучасних сформованих, або таких, що починають формуватися суспільних 

відносин. Намагання вийти на міжнародний рівень стандартів, поступова зміна 

типу праворозуміння в цілому і розуміння трудового права як соціального права 

зокрема, необхідність обґрунтування сучасної доктрини трудового права стали 
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своєрідним поштовхом і здійснили суттєвий вплив як на суспільні відносини, так і 

на правове регулювання праці. Трудове законодавство передбачило спробу 

активніше враховувати накопичений світовий досвід правового регулювання 

трудових відносин, що неминуче тягне за собою «вживлення» в трудове 

законодавство загальновизнаних принципів і норм міжнародного права. 

Різні аспекти та підходи до правового регулювання суспільних відносин 

загалом, і трудових відносин, зокрема, були предметом наукового пошуку в 

роботах вітчизняних і зарубіжних вчених: М.Г. Александрова, С.С. Алексеєва, 

В.М. Андріїва, М.Й. Бару, Б.К. Бегічева, Ж.-Л. Бержеля, М.Й. Байтіна, 

А.І. Бобилєва, С.В. Бобровник, В.М. Божка, Л.Ю. Бугрова, В.Я. Бурака, 

В.С. Венедіктова, С.В. Венедіктова, І.К. Дмитрієвої, В.В. Жернакова, І.В. Зуба, 

Т.А. Занфірової, М.І. Іншина, С.Ю. Головіної, В.І. Гоймана, В.М. Горшенєва, 

М.Л. Давидової, Р. Давида, Р. Ієринга, В.Б. Ісакова, В.М. Карташова, 

В.Л. Костюка, І.Я. Кисельова, Т.В. Кашаніної, Д.А. Керімова, А.М. Колодія, 

Р.І. Кондратьєва, О.Я. Лаврів, Л.І. Лазор, В.В. Лазор, Р.З. Лівшиця, 

М.В. Лушникова, А.М. Лушникової, В.М. Лєбедєва, С.С. Лукаша, С.П. Мавріна, 

С.Л. Лисенкова, Д. Ллойда, О.В. Малька, А.Р. Мацюка, Н.О. Мельничук, 

К.Ю. Мельника, В.І. Нікітинського, А.М. Слюсара, Н.М. Пархоменко, 

А.Ю. Пашерстника, О.С. Пашкова, А.С. Піголкіна, П.Д. Пилипенко, 

С.П. Погребняка, С.М. Прилипка, О.В. Петришина, В.І. Прокопенка, 

О.І. Процевського, В.О. Процевського, С.В. Попова, Н.М. Оніщенко, 

Ю.П. Орловського, М.П. Рабіновича, В.Г. Ротаня, Т.М. Радька, Л.О. Сироватської, 

О.Ф. Скакун, О.В. Смирнова, Д. І. Сірохи, С.О. Сільченка, В.М. Сирих, 

О.Ф. Скакун, О.В. Тищенко, Т.І. Тарахонич, В.М. Хропанюка, Н.М. Хуторян, 

Г.В. Хникіна, М.В. Цвіка, Г.І. Чанишевої, О.Ф. Черданцева, В.І. Щербини, 

І.І. Шамшиної, Я. Шаппа, К.В. Шундікова, О.М. Ярошенка, Л.С. Явіча, та ін. 

Проте, досліджуючи правове регулювання трудових відносин, в тому числі й 

договірне, дослідники в основному концентрують свою увагу на характерні риси 

самого змісту трудових правовідносин, правовій характеристиці суб’єктів 

трудових відносин, правовій характеристиці договору, видах договорів в 
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трудовому праві, на видах і особливостях відповідальності. Звісно, це також 

заслуговує на увагу, але саме регулювання трудових відносин передбачає 

відповідний процес, який повинен включати відповідну стадійність у його 

регулюванні, характеристику всіх засобів впливу на свідомість і подальшу 

поведінку суб’єктів трудових відносин, характеристику тих обставин, які 

викликають виникнення, зміну й припинення трудових відносин у їх 

нерозривному взаємозв’язку і взаємодії. 

У зв’язку із цим, існує необхідність здійснення комплексного наукового 

дослідження концептуальних основ становлення сучасного трудового права як 

самостійної галузі права в системі права України, розробки доктринальних 

положень правового регулювання трудових відносин в сучасних умовах 

господарювання. 

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

дослідження пов’язана з пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки на 

період до 2020 р., встановленими на підставі Закону України від 11 липня 2001 р. 

«Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки». Тема дисертаційного 

дослідження виконана згідно з планом науково-дослідної роботи кафедри 

приватного права юридичного факультету Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича, відповідно до теми кафедри: «Актуальні 

проблеми розвитку цивільного і трудового права» на 2011–2016 роки (номер 

державної реєстрації 0111U000729). 

Мета та задачі дослідження. Метою дисертаційного дослідження є 

розробка цілісної загальнотеоретичної моделі правового регулювання трудових 

відносин у нових умовах господарювання, яка повинна бути спрямована на 

реалізацію основної мети: забезпечення соціального благополуччя і достойного 

життя людини-праці. 

Досягнення цієї мети зумовило необхідність постановки таких основних 

задач: 
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 проаналізувати основні проблеми, що виникають під час вивчення 

загальнотеоретичного розуміння правового регулювання суспільних відносин і 

ключові методологічні підходи до його розуміння в юридичній науці; 

 розкрити поняття і зміст правового регулювання суспільних відносин, 

зв’язок з іншими правовими поняттями та категоріями, їх методологічне 

призначення в сучасній теорії права; 

 окреслити коло відносин, що підпадає під сферу регулюючого впливу 

норм трудового права, та показати їх особливості; 

 розкрити змістовну елементів правового регулювання, які зумовлюють 

специфіку правового регулювання трудових відносин; 

 з’ясувати та визначити значення праці у формуванні трудового права як 

галузі права та розкрити особливості праці як правової категорії, що властива 

саме трудовим відносинам; 

 визначити фундаментальні принципи правового регулювання трудових 

відносин, що посідають чільне місце в забезпеченні права на працю і 

обумовлюють особливості правового регулювання трудової діяльності; 

 на підставі комплексного вивчення результатів загальнотеоретичних і 

галузевих досліджень, з урахуванням ступеня розвитку суспільства, розкрити 

поняття та сутнісні ознаки методу правового регулювання трудових відносин, 

з’ясувати його галузеві особливості; 

 розкрити поняття та структуру механізму правового регулювання 

трудових відносин в нових умовах господарювання; 

 з’ясувати особливості, місце та значення норм трудового права у 

механізмі правового регулювання трудових відносин; 

 визначити місце договорів у механізмі правового регулювання трудових 

відносин та розкрити їх значення в нових умовах господарювання; 

 сформулювати і запропонувати складові моделі правового регулювання 

трудових відносин, що відповідають ступеню розвитку суспільства в сучасних 

умовах господарювання. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини із застосування найманої праці. 
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Предметом дослідження є система правових норм, що забезпечують 

функціонування механізму правового регулювання суспільних відносин із 

застосування праці за наймом і визначають їх особливості. 

Методи дослідження. У процесі дисертаційного дослідження 

використовувалися методи і прийоми наукового пізнання з урахуванням 

поставленої мети, задач дослідження, його об’єкта і предмета, що дало змогу 

забезпечити достовірність отриманих результатів і висновків. За допомогою 

історичного методу з’ясовано генезис наукового пізнання сутності правового 

регулювання та його структури, норм трудового права, принципів, методу і 

механізму правового регулювання трудових відносин (підрозділи 1.1, 2.2–2.4, 3.1, 

3.2, 4.1, 4.2). Діалектичний метод дозволив осмислити засади правового 

регулювання суспільних відносин та юридичну природу і значення норм 

трудового права, методу й механізму правового регулювання трудових відносин, 

їх співвідношення і взаємодію між собою та з іншими правовими явищами 

(підрозділи 1.1–1.3, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2). Системно-компонентний підхід при аналізі 

принципів, методу, механізму правового регулювання трудових відносин 

дозволив синтезувати особливості і фрагментарні характеристики тих 

компонентів, що є їх складовою, виявити закономірності і взаємозв’язки ознак 

вказаних правових категорій (підрозділи  2.2–2.4, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2). Порівняльно-

правовий метод дозволив виявити особливості правового регулювання трудових і 

пов’язаних з ними відносин в зарубіжних країнах та в Україні (підрозділ 4.3). 

Метод правового аналізу (догматичний метод) використано при аналізі змісту 

законодавчих норм, які визначають особливості застосування державного і 

договірного способів у трудовому праві (підрозділи  2.2-2.4, 4.3). Діяльнісний і 

аксіологічний підходи дали можливість розкрити розуміння сутності людини-

праці, єдність її загальнолюдських і особистісних цінностей у процесі 

професійного розвитку (підрозділи  2.1-2.3). Оперування логіко-семантичним 

методом дозволило здійснити аналіз категоріального апарату трудового права, 

розробити шляхи його вдосконалення та запропонувати нові поняття для 

використання галузевою наукою (підрозділи  2.1, 3.2, 4.1, 4.3). 
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Наукова новизна одержаних результатів. Дисертація є першим у 

вітчизняній науці трудового права спеціальним комплексним дослідженням 

теоретичних проблем, метою якого є створення цілісної моделі правового 

регулювання трудових відносин відповідно до сучасних умов господарювання. 

У межах здійсненого дослідження одержано такі результати, що мають 

наукову новизну: 

уперше: 

 правове регулювання суспільних відносин розглядається у широкому і 

вузькому розумінні. В широкому розумінні правове регулювання  це зумовлена 

буттям суспільства, його історичними, економічними, соціальними і культурними 

чинниками динамічна «взаємодія» всіх соціальних явищ, соціумів, які шляхом 

пізнання несуть конкретне джерело інформації (впливу), направлене на 

реалізацію прогресивних ідей суспільства, розвиток економічних, соціальних і 

культурних відносин задля досягнення побудови правової, соціальної, 

демократичної держави, панування верховенства права у всіх сферах життя 

суспільства. У вузькому розумінні правове регулювання  це цілеспрямований 

вплив на свідомість суб’єктів суспільних відносин, що здійснюється шляхом 

надання інформації завдяки юридичним і правовим засобам, що утворюють 

єдину, цілісну систему загальнообов’язкових правил поведінки; 

 визначено, що зміст правового регулювання складає комплекс динамічних 

систем і структур, що впливають на суспільні відносини і забезпечують як умови 

так і сам регулятивний вплив на суб’єктів суспільних відносин шляхом утворення 

єдиної, цілісної системи загальнообов’язкових правил поведінки. До такого 

комплексу входять: норма права, правові приписи, юридичні факти, 

правовідносини, механізми: правового регулювання, реалізації та захисту; 

 запропоновано з юридичної точки зору розглядати працю в широкому і 

вузькому розумінні. В широкому розумінні праця  це первинно-необхідна, 

суспільно-корисна, інноваційна, доцільна, цілеспрямована, особиста, вольова, 

оціночна діяльність, пов’язана з реалізацією унікальних властивостей людини  

фізичних та розумових здібностей, шляхом її творчого і фізичного 
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самоствердження, свідомо і цілеспрямовано змінювати навколишнє середовище з 

метою створення (нових) матеріальних і духовних цінностей та задоволення на 

цій основі потреб і інтересів людини, суспільства, держави і така, що породжує 

особливий вид суспільних відносин та потребує у зв’язку з цим правового 

регулювання. У вузькому розумінні праця  це цілеспрямована діяльність 

людини, направлена на створення матеріальних і духовних благ з метою 

задоволення своїх потреб і інтересів; 

 доведено, що трудова діяльність повинна розглядатися з позицій 

соціальної взаємодії. А отже, необхідно говорити про багатогранність і 

комплексність трудових відносин. З цих позицій доцільніше вести мову про 

соціально-трудові відносини, під якими розуміється вся взаємозв’язана система 

зв’язків і дій, що складаються у процесі трудової діяльності, де праця і її 

результати та місце і значення працівника в суспільстві виступають домінантним 

фактором у житті всіх людей. Вказівка на соціальний характер трудових відносин 

акцентує їх на забезпечувальному, стабільному, захисному характері, а не у 

розумінні «соціум» – «соціальних» суспільних відносин, бо будь-які відносини з 

цих позицій є соціальними, тобто суспільними; 

 обґрунтовано, що свобода людини як потенційного працівника може 

включати такі аспекти, як свободу об’єктивну, яка є змістом права, і свободу 

суб’єктивну, яка є умовами існування права. При цьому об’єктивна свобода 

виражається у можливості людини-праці зрозуміти і усвідомити об’єктивну 

необхідність певного чи можливого варіанту поведінки (працювати, чи не 

працювати) і діяти відповідно до такої поведінки. Саме в такому розумінні 

об’єктивну свободу необхідно розглядати як зміст права. Суб’єктивна свобода 

людини як потенційного працівника буде становити реалізовану свободу її волі, 

при якій вона цілком усвідомлює відповідність об’єктивних умов до тієї 

дійсності, що її оточує. Межі свободи повинні бути обмежені не тільки 

об’єктивними (правовими) рамками, а й суб’єктивними (внутрішніми), в якості 

яких виступають моральні орієнтири особистості, що засновані на моральних 

цінностях суспільства; 
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 обґрунтовано, що соціальне призначення (спрямованість) галузі трудового 

права відобразилось на характері і системі компонентів, що об’єктивно 

обумовлюють єдність засад приватного й публічного та визначають якісні 

показники у перевазі імперативних чи диспозитивних норм, що потребують 

специфічних способів регулювання трудових і тісно пов’язаних з ними 

суспільних відносин у їх поєднанні (співвідношенні), завдяки яким розкривається 

правовий зміст галузі, а отже і специфіка методу правового регулювання; 

 визначено поняття принципу рівності прав і можливостей у сфері праці як 

одного із основних галузевих принципів трудового права, який закріплюється і 

забезпечується відповідно до міжнародних стандартів на державному 

(національному) рівні, та забезпечується і реалізується, відповідно до трудового 

законодавства, на колективно-договірному (локальному) і індивідуально-

договірному рівнях шляхом встановлення рівного обсягу трудових прав і 

можливостей та засобів і способів їх забезпечення з метою реалізації своєї 

здатності до праці людини-праці і задоволення на цій основі власних потреб і 

інтересів; 

 обґрунтовано, що єдність і диференціація правового регулювання мають 

власне свої зовнішні і внутрішні передумови. Зовнішньою передумовою єдності і 

диференціації трудового права як галузі права є взаємообумовленість публічного і 

приватного права (його елементів), завдяки чому трудове право призначено 

обслуговувати само себе, відповідно до мети, завдань і функцій. Визначальним 

началом (основою) правового регулювання є те, що об’єднує його в єдине ціле – 

праця людини як діяльність, що складає серцевину змісту трудових відносин. 

Тому внутрішня єдність і диференціація правового регулювання трудових 

відносин визначаються предметом, методом і принципами трудового права як 

системи норм права (норм-принципів), що регламентують відносини, в яких 

враховані усі сторони трудової діяльності та соціальні інтереси, які впливають на 

розвиток людини; 

 визначено механізм правового регулювання в трудовому праві як 

заснований на єдності (системності) норм і принципів трудового права та 
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публічно-правових і приватноправових началах, сукупність правових засобів, за 

допомогою яких забезпечується здійснення трудових, соціально-економічних, 

виробничих потреб і інтересів суб’єктів трудових відносин та вирішуються 

завдання і досягається мета трудового права. При цьому, під правовими засобами 

в трудовому праві варто розуміти систему державного, колективно-договірного і 

індивідуально-договірного інструментарію, що виступає в якості необхідних 

елементів методу правового регулювання і призначений для врегулювання 

соціально-трудових відносин і за допомогою яких забезпечується задоволення 

соціально-економічних, трудових, виробничих потреб і інтересів суб’єктів 

трудового права та вирішуються завдання і досягається мета трудового права. 

Дається визначення правових засобів державного, колективно-договірного та 

індивідуально-договірного регулювання; 

 обґрунтовано, що відмінними рисами норм трудового права є їх 

договірний характер, властивість певних комбінацій, внаслідок чого здійснюється 

поєднання (співвідношення) відповідних способів (рівнів) правового регулювання 

трудових відносин. Пріоритетність у нормі трудового права зобов’язань по 

відношенню до дозволів і заборон дозволяє визначити її як зобов’язуючу не за 

змістом, а за характером; 

 обґрунтовано, що механізм правового регулювання характеризує те, за 

допомогою чого здійснюється правове регулювання трудових відносин. Адже 

визначити поняття механізму, значить відповісти на питання: заради чого він 

створений і для чого функціонує. При цьому метод, концентруючи у собі 

специфіку предмета, вбирає в себе всі первинні пласти матерії та інші правові 

явища, що властиві даній галузі. Механізм правового регулювання може мати 

різноманітну сукупність (систему) правових явищ-регуляторів, які не обов’язково 

можуть відображати специфіку самого предмета, оскільки тон регулювання задає 

сам метод, втягуючи у себе, за потребою, той чи інший правовий регулятор, 

«втягування» якого залежить також від юридичного факту, який є зв’язуючим 

містком між нормою права і правовідносинами; 
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удосконалено: 

 законодавче положення про рівність трудових прав громадян України. 

Пропонується статтю 2-1 КЗпП України викласти у наступній редакції: «Держава 

(замість слів «Україна») забезпечує і гарантує рівність прав і рівність 

можливостей усіх громадян незалежно від походження, соціального і майнового 

стану, расової та національної приналежності, статі, мови, політичних поглядів, 

релігійних переконань, роду і характеру занять, місця проживання та інших 

обставин, які можуть бути передбачені законами України»; Статтю 22 КЗпП 

України викласти у наступній редакції: «Відповідно до Конституції будь-яке 

пряме або непряме обмеження прав та засобів і способів їх забезпечення, чи 

встановлення прямих або непрямих переваг при укладенні, зміні та припиненні 

трудового договору залежно від … не допускається». Дана норма повинна 

зобов’язувати реалізацію принципу рівності прав і можливостей на всіх рівнях 

правового регулювання; 

 поняття дискримінації як негативного явища, що проявляється у будь-яких 

відмінностях у правовому регулюванні у вигляді обмеження у трудових правах і 

свободах, чи отримання різного роду переваг, в залежності від обставин, які не 

пов’язані з діловими якостями та веде до прямого або непрямого порушення або 

знищення рівності можливостей щодо здійснення і реалізації працівниками своїх 

трудових прав, свобод і законних інтересів; 

дістали подальшого розвитку: 

 розмежування праці і роботи. Доведено, що як і праця, так і робота 

одночасно вказують на процес діяльності, які за формою, в більшості випадків є 

однаковими, тобто  це виробництво. Разом з тим, праця і робота є не 

рівнозначними і не тотожними поняттями. Праця є більш об’ємніше поняття, що 

включає в себе і роботу. Робота  це предмет праці, те, над чим хто-небудь 

працює, певні завдання і обов’язки. Предметний аспект не може включати в себе 

діяльнісний. А робота  це «частина» праці, яка втілюється в трудовий процес – 

трудову діяльність. Робота хоч і є діяльністю, але вона характеризується більш 

вузьким поняттям – виконанням, результатом праці; 
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 положення про те, що критеріями віднесення тих чи інших відносин до 

категорії предмету є: зв’язок відносин з працею та їх трудоправова спрямованість; 

характер зв’язків, що підпадають під регулюючий вплив норм трудового права в 

процесі праці, тобто не можуть самостійно існувати за рамками трудової 

діяльності, в основі якої лежить праця (робота); правові зв’язки та характер дій 

між суб’єктами правовідношення, що виникають як в результаті діяльності 

суб’єктів щодо реалізації своїх трудових прав і обов’язків, так і в процесі самої 

трудової діяльності (праці), соціальне призначення норм трудового права, 

первинність праці та її інноваційна складова; 

 визнання того, що функція соціального захисту і функція забезпечення 

соціальної стабільності, що ввібрали в себе моральну і гуманістичну складову, 

розкривають не тільки соціальне значення норм трудового права як галузі і 

визначають напрямки правового регулювання соціально-трудових відносин, а й 

відзначають і продовжують об’єктивно відзначати особливості правового впливу 

на суспільні відносини у сфері праці, і саму сутність трудового права як галузі; 

 поняття принципу свободи праці як одного із фундаментальних принципів 

трудового права як галузі права, сутність якого проявляється у належності особи 

виключної можливості розпоряджатися своєю здатністю до праці, обирати рід 

діяльності і професію та такий, що передбачає недопущення дискримінації у 

сфері праці і заборону примусової праці та державна політика якого спрямована 

на його забезпечення; 

 поняття методу правового регулювання трудових відносин як систему 

взаємопов’язаних і взаємообумовлених правових засобів, які виражають основні 

особливості галузі трудового права та за допомогою яких здійснюється вплив на 

свідомість і поведінку суб’єктів трудових відносин та здійснюється регулювання 

трудових та тісно пов’язаних з ними відносин, відповідно до мети і завдань 

трудового права; 

 визнання того, що складна і водночас тісна компонентна складова 

елементів методу трудового права дозволяє розглядати їх як системне утворення, 

оскільки правове регулювання трудових відносин не може забезпечити ні один із 
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елементів методу самостійно, воно здійснюється одночасно всіма його 

компонентами в їх органічному взаємозв’язку і завдяки цим зв’язкам. Тому, 

визначаючи метод правового регулювання, необхідно визначати його не як 

сукупність, а як систему саме у змістовному його значенні; 

 у трудовому праві використання правових засобів у рамках механізму 

правового регулювання відносин у сфері праці направлено на реалізацію права на 

працю особи, розвиток працівника у процесі трудової діяльності його захисту і 

узгодження інтересів як працівників, роботодавців, так і держави. Правові засоби 

(колективно-договірного та індивідуально-договірного рівня) засновані на 

договірному становищі сторін; 

 поняття норми трудового права як встановленої на державному та (або) 

договірному рівні міра, масштаб поведінки, як правило, загального характеру, що 

регулює трудові відносини, шляхом надання їх суб’єктам суб’єктивних прав та 

покладення на них відповідних юридичних обов’язків. Норма трудового права це 

первинний елемент механізму правового регулювання, яка з’єднує в цілісній 

системі всі правові засоби, елементи, що забезпечують у взаємодії, шляхом 

регулювання реалізацію прав і обов’язків суб’єктів трудових відносин та 

забезпечення їх інтересів. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що основні 

висновки та пропозиції, представлені та доведені в дисертаційному дослідженні, 

можуть бути використані у: 

– науково-дослідній діяльності – для здійснення подальших 

загальнотеоретичних і галузевих досліджень правового регулювання суспільних 

відносин у сфері праці;                                           

– правотворчій діяльності – як теоретичний матеріал для удосконалення 

чинної системи нормативно-правових актів, зокрема, Кодексу законів про працю 

України, а також під час розробки, ухвалення актів трудового законодавства, змін 

та доповнень до них; 

– правозастосовній діяльності – для вдосконалення практики застосування 

норм чинного законодавства у правовому регулюванні трудових відносин; 
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– навчальному процесі – при викладанні нормативного курсу «Трудове право 

України», спеціальних курсів «Договірне регулювання трудових відносин», 

«Актуальні проблеми трудового права», при підготовці підручників, навчальних 

посібників, курсів лекцій, практикумів із зазначених дисциплін. 

Особистий внесок дисертанта. Дисертаційне дослідження виконано 

здобувачем самостійно, з використанням останніх досягнень теорії права та науки 

трудового права, всі сформульовані в ньому положення і висновки обґрунтовано 

на основі особистих досліджень автора. У співавторстві опубліковано: навчальні 

посібники: Трудове право України (Загальна, особлива частина) / 

Н.Д. Гетьманцева, І.Г. Козуб.  Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2013, 2014 рр. з 

грифом МОН (дисертантом підготовлено особливу частину посібника). У 

наукових статтях: «Щодо віднесення трудового колективу до суб’єктів трудового 

права», «Про зайнятість населення: проблеми застосування», «Засіб, спосіб і 

форма захисту трудових прав», «Закон України «Про колективні договори і 

угоди» потребує змін», «Праводієздатність професійних спілок», «Трудовий 

колектив: проблеми визначення поняття», «Про деякі аспекти змісту трудового 

договору», які підготовлені у співавторстві з І.Г. Козуб, дисертантом самостійно 

розроблено та підготовлено такі питання: правосуб’єктність трудового колективу; 

працевлаштування як одна із форм зайнятості населення; відмінні риси та ознаки 

засобу, способу і форми захисту трудових прав; виникнення правоздатності 

професійних спілок; характеристика умов трудового договору (авторська частка у 

зазначених статтях становить понад 50%). У дисертаційному дослідженні ідеї та 

розробки, які належать співавтору, не використовувалися. 

Апробація результатів дисертації. Висновки і пропозиції, отримані за 

результатами проведеного дослідження були обговорені на засіданнях кафедри 

цивільно-правових дисциплін Дніпропетровського державного університету 

внутрішніх справ та кафедри приватного права Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича. 

Основні положення і висновки дисертації знайшли відображення в тезах 

доповідей і наукових повідомлень на міжнародних і всеукраїнських науково-
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практичних конференціях, зокрема: міжнародних – «Тактика, методика, етика 

захисту та представництва» (м. Київ, 2003); «Науковий потенціал світу 2004» (м. 

Дніпропетровськ, 2004, 2005); «Конкретизация законодательства как технико-

юридический прием нормотворческой, интерпретационной, 

правоприменительной практики» (г. Геленджик, 2007); «Від громадянського 

суспільства – до правової держави» (м. Харків, 2010); «Розвиток України в ХХІ 

столітті: економічні, соціальні, екологічні, гуманітарні та правові проблеми» (м. 

Тернопіль, 2010); «Дев’яті осінні юридичні читання» (м. Хмельницький, 2009); 

«Генезис публічного права: від становлення до сучасності» (м. Миколаїв,  2010); 

«Сучасні проблеми правової системи України» (м. Київ, 2010); «Перші юридичні 

диспути з актуальних проблем приватного права присвячені пам’яті 

Є.В. Васьковського» (м. Одеса, 2011); «Актуальні питання публічного права» (м. 

Запоріжжя, 2011); «Актуальні проблеми регулювання відносин у сфері праці і 

соціального забезпечення» (м. Харків 2011); «Людина і закон: Публічно-правовий 

вимір» (м. Миколаїв, 2011); «Тенденції та пріоритети реформування 

законодавства України» (м. Запоріжжя, 2011); «Напрями вдосконалення 

правового регулювання суспільних відносин» (м. Київ, 2011); «European Science 

and Technology» (c. Wieabaden, Germany, 2012); «Становление государства и права 

на разных этапах истории» (г. Санкт-Петербург, 2012); «Розвиток законодавства 

про працю і соціальне забезпечення» (м. Харків, 2012); «Актуальні проблеми 

трудового права і права соціального забезпечення» (м. Харків, 2013); «Поняття та 

категорії юридичної науки» (м. Київ, 2014); всеукраїнських – «Проблеми 

державотворення і захисту прав людини в Україні» (м. Львів, 2001); «Актуальні 

проблеми вдосконалення чинного законодавства України; (м. Івано-Франківськ, 

2002); «Нові Цивільний і Кримінальний кодекси – важливий етап кодифікації 

законодавства України» (м. Івано-Франківськ, 2002 р.); «Актуальні проблеми 

правознавства» (м. Тернопіль, 2002); «Юридична наука та освіта: історія, 

сучасність, перспективи» (м. Рівне, 2003); «Актуальні проблеми науки трудового 

права в сучасних умовах ринкової економіки» (м. Сімферополь, 2003); «Проблеми 

кодифікації законодавства України» (м. Київ, 2003); «Актуальні проблеми 



 17 

трудового права та права соціального забезпечення» (м. Хмельницький, 2007); 

«Верховенство права у правозастосовчій діяльності» (м. Івано-Франківськ, 2007); 

«Проблеми правового забезпечення праці та соціального захисту населення 

України в сучасних умовах» (м. Чернігів, 2007); «Українське правосуддя: 

здобутки і перспективи» (м. Чернівці, 2008); «Вдосконалення правового захисту 

прав та основних свобод людини і громадянина» (м. Івано-Франківськ, 2010); 

«Законодавство України: проблеми та перспективи розвитку» (м. Хмельницький, 

2011); «Новітні наукові дослідження держави і права» (м. Миколаїв, 2012). 

Під керівництвом здобувачки підготовлені і захищені 5 кандидатських 

дисертацій, у яких втілені ідеї вказаного дослідження, що пов’язані з аналізом 

більш конкретних правових проблем. 

Публікації. Основні положення та результати дисертації відображено у 77 

публікаціях, у тому числі: 2 монографіях (одна одноосібна), 2 навчальних 

посібниках, 1 науково-практичному коментарі; 31 науковій статті у фахових 

виданнях, перелік яких затверджено МОН України, 4 наукових статтях у 

зарубіжних періодичних виданнях, а також тезах 36 доповідей і наукових 

повідомлень на міжнародних і всеукраїнських конференціях. 
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РОЗДІЛ 1. 

ЗАСАДИ ПРАВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН 

 

1.1. Поняття та структура правового  регулювання 

суспільних відносин 

 

Щоб сформулювати основні проблемні питання правового регулювання 

трудових відносин, виявити їх специфічну сутність, юридичну природу необхідно 

насамперед визначитись з головною категорією – правовим регулюванням як 

таким. При цьому у пошуках «відповідного» визначення правового регулювання 

ми можемо опиратися на різноманітні визначення, які вироблені вченими-

правознавцями різних періодів існування як нашої держави, так й інших держав, 

що розподіляються за двома групами залежно від того, які традиції були 

притаманні їх авторам – природного права чи юридичного позитивізму. Мова йде 

не про те, щоб заглиблюватися в «їх зміст», а лише використовувати як 

найзагальнішу основу власного дослідження [219, c. 84]. 

Традиційно правове регулювання розглядалося у статичному стані. 

Необхідно зауважити, що у 1920-30-40 рр. питання правового регулювання 

вченими того періоду не піднімалось, оскільки у центрі уваги було розуміння 

права як такого [690, с. 8-14; 635; 112; 280; 549; 740; 439; 667; 448; 109], а отже, 

регулятором суспільних відносин виступало радянське право. В 1950-1970 рр. 

з’явилося багато книг і статей присвячених проблемам правового регулювання в 

умовах соціалізму. Загальна сутність правового регулювання була розкрита з 

позицій марксизму [74, с. 12].  Приблизно з початку 1960 р. характеристика 

властивостей правового регулювання увійшла у всі підручники теорії держави і 

права. Не дивлячись на те, що праці даного періоду були пронизані марксистко-

ленінською ідеологією, не можна не відмітити корисність наукових розробок у 

даній сфері. Так Алексеєв С.С. у своїй праці «Механизм правового регулирования 

в социалистическом государстве» розкрив сутність правового регулювання яке, на 

думку автора, є юридичним впливом на суспільні відносини, що здійснюється як 
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за допомогою права так і всієї сукупності правових засобів [12, с. 63-64]. Поза 

здійсненням права (об’єктивного та суб’єктивного) немає правового регулювання 

[12; 769; 156]. З середини 1970 р. намітилась тенденція до гіперболізації даної 

проблеми. Це виявилось перш за все у пошуках вчених домагатись розглядати всі 

проблеми юридичної форми з точки зору регулятивної функції права, включати в 

механізм правового регулювання і процес правоутворення, який на практиці є 

передумовою і нормативною основою впливу права на суспільні відносини. Як 

зауважував у свій час Л.С. Явич, це є так не логічно, як включати закони в 

поняття законності [769, с. 94]. Регулятивне значення права трактується і 

зводиться зазвичай до аспекту управління, і, як наслідок – деформується оцінка 

ролі права в суспільстві, право і правове регулювання зводиться лише як до 

своєрідного засобу державного управління. 

Для традиційної, «класичної» теорії держави, що склалася в ХІХ столітті, 

було властивим представляти її як універсальний інститут (бюрократичну 

машину), що організовує життя суспільства [726, с. 518].  На думку  

А.І. Соловйова, держава визнавалась самим надійним інструментом інтеграції 

суспільства і реалізації громадських інтересів, що виносить кінцеві (в тому числі 

юридичні) вердикти [610, с. 59-60]. Історично держава в масовій правосвідомості 

нашого соціуму ототожнювалась з державною владою, причому з конкретним його 

носієм – носієм статусу глави держави. Тому й право, в свою чергу, розумілося (й 

розуміється) як сукупність норм, що встановлюються або санкціонуються державою. 

Панує догма марксистко-ленінської методології. Це й пояснює той факт, що 

більшість робіт, які були присвячені правовому регулюванню, висвітлювали саме 

державне регулювання з його специфічними ознаками.  

 Корінний перелом епох – кінця 1980 – початку 1990 років, змінює підходи 

до праворозуміння – і відтак, як результат такого праворозуміння, змінюються 

підходи до поняття «право», а відтак, і до поняття «правове регулювання». Право, 

крім всього, розглядається як міра свободи [405; 404]. Правове регулювання 

суспільних відносин є важливою функцією права в цілому і кожної окремої 

системи, підсистеми і галузі права. При цьому в поняття функції права прийнято 
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вкладати подвійне розуміння: роль, яку здійснює право як визначений соціальний 

інститут і як конкретні напрямки правового впливу на поведінку суб’єктів або 

суспільні відносини [546; 545, с.270; 646, с. 132; 92, с. 293-295].  Завдання правового 

регулювання традиційно асоціюється з прийняттям нормативних правових актів. Як 

стверджують вчені, від змісту і характеру предмета багато в чому залежать 

особливості змісту правового регулювання. Крім того, на специфіку правового 

регулювання здійснюють вплив також елементи суспільних відносин: як наприклад, 

становище суб’єктів, особливості об’єктів [300, с. 92-159; 299, с. 72].   

Останніми роками в науковій літературі досить своєрідно трактується 

природа і зміст, (риси) правового регулювання [213; 654, с. 157-158]. Крім того, 

намітились певні тенденції в характеристиці правового регулювання. Це 

розмежування понять «правове регулювання» і «правовий вплив» [769, с. 94], 

останнє із яких охоплює крім правових, ще й не правові засоби: інформацію, 

ідеологію, виховання тощо [654, с. 157-158]. Досліджуються крім традиційних 

питань теорії права, такі поняття, як «правове поле», «правовий режим», «правове 

життя», «публічне і приватне право», «правова політика» [213; 454; 50; 486; 487]. 

Визначаються способи (методи) правового регулювання – заборона, дозвіл, 

зобов’язання, що в свою чергу дозволяє формувати типи регулювання: загально 

дозволений, спеціально дозволений [213, с. 408-413].  Разом з тим, не знаходиться 

місця цілісному підходу та характеристиці правового регулювання. Правове 

регулювання, як правило, ототожнюється з державним регулюванням, з 

прийняттям нормативних правових актів. Як зауважує М.І. Байтин, правове поле у 

цілому продовжує сприйматися суспільною свідомістю як однобічний вплив 

влади на суспільство, право – як засіб здійснення певних управлінських завдань, 

знаряддя для силового забезпечення проведення певної політики, практично – як 

веління держави [35, с. 67]. За цих умов, як зазначає О.В. Петришин, соціальне 

призначення права, функціонування правової системи зводиться виключно до 

регламентації суспільних відносин, що не залишає простору для автономного 

регулювання, ініціативної діяльності громадян та їх різноманітних об’єднань, 

врешті решт – для реалізації невід’ємних прав та свобод людини [455, с. 73]. 
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Ухвалення того чи іншого закону розглядається у вигляді певного результату дії 

права, усього процесу впорядкування суспільних відносин. За цих умов зростання 

кількості законів прямо не пов’язано з ефективністю правового регулювання, 

оскільки недоліки «поганого» законодавчого регулювання «вирішується» за 

рахунок прийняття нових, «кращих» законів, а потім, «ще кращих» [455, с. 74]. 

При цьому орієнтація наукових пошуків виключно на тематику правового 

регулювання зводиться до «ціленаправленого впливу держави на суспільні 

відносини з метою їх упорядкування». Разом з тим, формування засад правової, 

демократичної, соціальної держави є неможливим без визнання інтересів та прав 

людини найвищою соціальною цінністю, відповідальності держави перед 

суспільством, спрямування державної діяльності на утвердження та забезпечення 

прав і свобод людини і громадянина, забезпечення верховенства права. Всі ці 

програмні настанови вимагають реалізації на рівні певних загальнотеоретичних 

концепцій, що у правовій сфері тісно пов’язано з необхідністю подолання 

вітчизняною юриспруденцією звичних уявлень про соціальне призначення права, 

зумовлені цим характерні риси процесу правового регулювання суспільних 

відносин, стереотипи нормотворчої та нормозастосовчої діяльності [455, с. 73]. 

Щоб зрозуміти краще сутність такого правового явища як «правове 

регулювання», звернемося, насамперед, до поняття права, оскільки питання щодо 

поняття права є ключовим: у залежності від його вирішення розуміються і 

трактуються всі інші правові явища. Як уже зауважувалося раніше, радянська 

доктрина впродовж багатьох років віддавала пріоритет державі на противагу 

існуванню права, але в останні два десятиліття право стали визнавати 

абсолютною цінністю. 

 Здійснення права завжди було і буде, поки воно є в суспільстві, особливим 

способом життя юридичної форми суспільних відносин [769, с. 92]. Здійснення 

права – спосіб його буття, існування дії, виконання ним своєї головної соціальної 

функції [769, с. 92]. Буття нав’язує свої закони і правила існування, зауважує  

А.А. Козловський  [250, с. 35]. Перед людиною стоїть завдання виявити ці закони 

і перетворити їх на правила своєї діяльності, в норми поведінки [250, с. 35].  
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В такий спосіб правила буття стають правилами людини, продовжує автор. І ті 

норми, які суперечать законам буття, буттям же і знищуються [250, с. 35]. А тому, 

підкреслює автор, вони не сприяють виживанню індивіда й соціуму, неконкурен-

тоспроможні з масивністю буття. Тому правила поведінки, констатує автор, 

норми пов’язані з буттям, ним зумовлені. Тому й право, побудоване на нормах, – 

онтологічне, воно вкорінене в бутті [250, с. 35]. Право зумовлене історично 

досягнутим культурним рівнем суспільства. У цьому плані воно не є продуктом 

виключно людської діяльності, ні продуктом діяльності наприклад, законодавця, а 

проявляє в своїй сутності закономірності розвитку суспільства. Хоча під 

правотворчістю в юридичній літературі традиційно розуміли діяльність органів 

держави направлену на створення правових норм [376, с. 310]. Право як таке, не 

передбачає певної правотворчості [169, с. 35]. Це говорить про те, що вживлення 

в одну із стадій правового регулювання поняття «правотворчість» було 

помилковим, а тому назріла необхідність заміни його на таке поняття як 

«правоутворення», про що вже підкреслювалось в новітніх публікаціях [219, с. 

97]. За даних обставин цілком логічно буде вибудовуватися те, що 

правоутворення виступає передумовою нормативності. У останні роки деякі вчені 

справедливо зазначають, що держава не творить право, вона лише належним 

чином оформляє правові потреби, які вже склалися в суспільстві. З даного 

приводу Л.С. Явич у свій час зауважував: Законодавець не створює право, він, 

зауважує вчений, у відповідних межах може займатися і займається 

нормотворчою діяльністю [773,с.121]. Законодавець творить закон. І це є 

достатньо для того, щоб визнати його особливу роль у правовому регулюванні 

суспільних відносин. Законодавчу діяльність не потрібно принижувати, але й 

немає причин для її абсолютизації, що створює хибне уявлення про її можливості, 

призводить і до ідеалізації права як права [773, с. 121]. На думку Л.С. Явича 

навіть …сам генезис окремих юридичних норм виходить за рамки діяльності 

законодавця, не зводиться до державної волі, оскільки фактичні зразки типової 

масової поведінки … він (законодавець) черпає не із яких-то категоричних 

імперативів, закладених в самому розумі, а із самого життя [773, с. 119]. 
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Прийняття законодавчих актів  необхідно розцінювати лише як юридичне 

закріплення  тих потреб,  які об’єктивно створилися  в соціумі і потребують його 

належного оформлення. Формулюючи текст правових приписів, держава 

здебільшого не встановлює норми права, а лише покладає на юридичну мову ті 

суспільні відносини, що зароджуються, розвиваються у суспільстві та набувають 

у результаті багаторазового повторення нормативного характеру [219, c. 97]. Про 

завершення процесу формування права свідчить надання відповідним правовим 

приписам формальної визначеності і юридичної сили [219, с. 97;485, с. 317]. 

Разом з тим, в юридтичній літературі зауважується на тій обставині,  що 

прийняття на законодавчому рівні норми права, ще не означає її кінцевої 

реалізації, так як за нею слідує контроль ефективності, затрат і ризиків 

практичного застосування норми права [141, с. 385]. Ми не можемо погодитись з 

даною точкою зору з огляду на те, що ефективність самої норми може проявитися 

лише на стадії реалізації самого права, (правозастосування). Інша справа –  

необхідно говорити про те, що не завжди норма в процесі її реалізації виявляється 

результативною, ціннісною, а отже вона є декларативною, а тому неспроможна 

«забезпечити позитивний соціальний результат» [447, с. 42] та приречена відумерти.  

Право є соціальне явище, на що неодноразово підкреслювалось у науковій 

літературі. Тому воно має передусім соціальне, а не державне походження. Як 

зауважував С.С. Алексєєв право, всі частини механізму правового регулювання 

існують об’єктивно, є реальними явищами соціального життя [16, с. 199].  

І невипадковим є той факт, що у своєму рішенні від 2 листопада 2004 р. (справа 

про призначення судом більш м’якого покарання) Конституційний Суд подав 

розгорнуту позицію з проблеми праворозуміння, указавши таке: «Одним із 

проявів верховенства права є те, що право не обмежується лише законодавством 

як однією з його форм, а включає й інші соціальні регулятори, зокрема, норми 

моралі, традиції, звичаї тощо, які легітимовані суспільством і зумовлені історично 

досягнутим культурним рівнем суспільства. …Таке розуміння права не дає 

підстав для його ототожнення із законом, який іноді може бути несправедливим, в 

тому числі обмежувати свободу та рівність особи» [556]. Наведена позиція КСУ 
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дає можливість сконструювати визначення права, що з неї випливає. Отже, під 

правом розуміється «регулятор суспільних відносин», заснований на 

справедливості, котрий не зосереджений (не обмежується) в формі законодавства, 

а до свого змісту також включає такі соціальні регулятори, як норми моралі, 

традиції, звичаї тощо, які легітимовані суспільством і зумовлені історично 

досягнутим культурним рівнем суспільства [485, с. 311]. У свою чергу, соціальні 

регулятори, які ставляться в один ряд з правовими нормами повинні бути 

легітимовані, визнані суспільством, правові ж норми (право) може легітимувати 

лише публічна влада. Але всі вони, виходячи з наведених позицій 

Конституційного Суду України формують зміст права.  

Отже можна зробити висновок, що правове регулювання є більш ширшим, 

об’ємнішим поняттям ніж державне регулювання, правове регулювання є 

родовим по відношенню до державного, останнє ж обумовлене правовим 

регулюванням. Так Т.І. Тарахонич висунув положення, згідно якого право нібито 

існує на двох рівнях. Перший рівень, який складає основу права, становить собою 

правовідносини, що виникають безпосередньо на базі фактичних відносин, які 

склалися у суспільстві та набули ознак нормативності завдяки своїй 

повторюваності. На другому рівні держава сама формулює правові норми, на базі 

яких виникають реалізуючі їх правові відносини [636, с. 85]. Це ще раз 

підкреслює багатогранне розуміння правового регулювання, як такого. 

Правове регулювання обумовлено законами суспільного розвитку, історично 

досягнутим культурним рівнем суспільства, йому властивий спонтанний 

характер, оскільки воно втягнуто в економічне, політичне, соціальне життя, яке не 

обходиться без свідомої діяльності людей, але яке має на меті утворення 

правових, а не юридичних норм. Йому властивий процес формування загальних 

критеріїв, правил, стандартів, відповідних норм поведінки, дій і взаємовідносин 

людей в суспільстві. Так на думку М.В. Цвіка передумовою і основою правового 

регулювання, є не воля держави, яка втілюється в законодавстві, підкреслює 

вчений, а характер суспільних відносин, які об’єктивно складаються на базі 

взаємодії окремих осіб та їх об’єднань… [711, с. 3]. Державному ж регулюванню 
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властивий цілеспрямований, упорядкований, планомірний характер, воно 

«протікає» в певних процедурних рамках, у який постійно проникають елементи 

стихійного утворення правовідносин, (як результат правового регулювання) які 

законодавець змушений санкціонувати, (набуває характеру закономірності) за 

умови, якщо такі відносини зумовлені та продиктовані потребами самого життя 

суспільства й ефективного виробництва. При такому розумінні правового і 

державного регулювання проявляється одночасно їх самостійність і тісний 

об’єктивний взаємозв’язок. Але потрібно зауважити, що «зазначене не свідчить 

про існування дуалізму у праворозумінні, воно залишається моністичним, 

оскільки норми, які встановлені на другому рівні й закріплюють правові деталі та 

процедури, є прямим продовженням основ права, які містять нормативи з 

найважливіших та загальних питань правового регулювання» [219, с. 100; 17, с. 

228-230]. Може постати питання про те, що не є доцільним виділяти, а отже 

розмежовувати правове і державне регулювання, оскільки й так на перший погляд 

будь-яка типологічна характеристика правових засобів не відміняє того факту, що 

ці засоби вже є засобами самого права як регулятора суспільних відносин.  

Не дивлячись на ту обставину, що правове і державне регулювання 

знаходиться в одній площині, в єдності, в нерозривному зв’язку, державне 

регулювання є специфічним способом відображення і врахування правового 

регулювання, сама природа правового регулювання відмежовує його від 

державного регулювання для того, щоб краще зрозуміти його сутність, місце 

верховенства права у самій системі права. Адже зміни, що проходять за останні 

десятиліття в сприйнятті і змісті суспільства не можуть не зачепити і не вплинути 

на уявлення держави, і тим самим не змінити її місця і ролі в соціумі. Щоб 

змінити світ, необхідно поміняти способи, за якими воно формується [81, с. 84]. 

Як зауважує С.С. Алексєєв, уже зараз, напевне, можна констатувати, що органічна 

здатність права настроюватись на передові, прогресивні форми життя є доволі 

сильною і практично реалізуючою [18, с. 139]. 

Дійсно, соціальний розвиток є багатофакторним, а тому ігнорування 

багатофакторності розвитку його чинників, як підкреслює О.В. Петришин 
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призводить до штучного звуження сфери правового регулювання виключно до 

функціонування державного механізму, який безперечно є важливим .., але не 

єдиним провідником нормативної енергії права у суспільні відносини [455, с. 76]. 

Право не існує за межами суспільства, так само як і суспільство не існує за межами 

права. Право проникає в самі глибини, пласти народного життя, органічного буття 

людини. Необхідність адаптації вітчизняною правовою системою принципу 

верховенства права передбачає використання регулятивного потенціалу й інших 

джерел права, насамперед таких, як звичай, договір, судовий прецедент. 

На сьогоднішній день вчені правознавці ведуть пошук нової непозитивістської 

парадигми права [454, с. 95; 537, с. 162; 254; 620; 143; 362, с. 42], яка б не зводила 

право лише до одного закону (а отже правове регулювання виключно до державно 

власних установ). Оскільки закони, що видаються державою здатні закріплювати не 

тільки право, а й норми, які протирічать принципам побудови демократичної, 

соціальної держави. А це, в свою чергу, суперечить принципу «верховенства права», 

який, за словами П.М. Рабіновича, набуває в юриспруденції самостійного значення 

лише за тієї умови, що саме право розглядається як таке явище, котре виникає й 

існує незалежно від держави, від діяльності її законодавчих та інших органів [537, с. 

162]. Але постає питання, що чи хто є рушійною силою правового регулювання, з 

якою метою воно здійснюється? Так, С.С. Алексєєв підкреслював, що 

«громадянському суспільству в умовах ліберальної цивілізації необхідна юридична 

система, центром і сутністю якої є не просто регулювання, не влада … а люди, 

людина. Відповідно право нової епохи за своєю суттю повинно стати правом 

людини, а тому з цих позицій необхідно прослідковувати будь-які зміни у правовому 

регулюванні. Саме на дану обставину в своєму монографічному дослідженні 

доктрини трудового права, як правової юридичної категорії, що віддзеркалює собою 

найістотніші властивості трудового права і висвітлює зв’язки природних і 

позитивно-правових явищ, що виникають при реалізації людиною своєї унікальної 

здатності до праці в умовах суспільної організації праці, постійно наголошує 

український вчений О.І. Процевський [527, с. 19]. 

У правовому регулюванні не має впливу матерії на матерію. Воно 
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проявляється у впливі думки, що підкріплена волею, на свідомість думаючих і 

наділених волею суб’єктів [722, с. 9]. Виходячи з даних позицій можна 

стверджувати, що право є не що інше, як визначена система інформації, а правове 

регулювання  рух цієї інформації, в ході якої створюються, передаються, 

зберігаються різноманітні за змістом і формою види інформації [722, с. 5]. 

Формальне втілення будь-якої норми права, як ідеального об’єкта правового 

регулювання, є результатом тих процесів, що здійснюються в суспільстві, 

зауважує А.Ф. Черданцев [722, с. 9, 23]. У зв’язку з цим, норми права є 

об’єктивними в силу того, що законодавець націлений до адекватності 

відображення тих перемін, які визріли в суспільстві. Офіційна думка про міру 

належної діяльності (поведінки) виражається у офіційних актах, які є 

матеріальними носіями правової інформації. Інформаційна сутність права полягає 

в тому, що норма несе в собі відомості про приклади поведінки у відповідних 

умовах відповідного суб’єкта, норма є адресатом права [722, с. 9]. Разом з тим, 

інформаційний вплив права на цьому не обмежується. Система права містить 

відомості про поведінку людей, які її оточують, відомості про те соціальне 

середовище, в якому буде необхідно діяти відповідному суб’єкту. Як стверджує 

А.Ф. Черданцев саме  так реалізується орієнтована функція правової інформації, 

коли особі надається можливість оцінити зовнішні й внутрішні умови та фактори 

своєї подальшої поведінки, адже інформація, що задіяна у правовому регулюванні 

є прескриптивна [722, с. 11-13, 23]. Правові приписи можуть інформувати особу 

про можливі, і раніш невідомі їй варіанти суспільно значущої поведінки, 

відкривати перед особою нову мету і завдання. Право інформує особу про 

наслідки відношення держави щодо дотримання або ж порушення його волі, тому 

відповідний суб’єкт може планувати поведінку на майбутнє, прогнозуючи 

співвідношення як своїх, так і чужих дій в подальшому. Формою правової 

інформації виступає мова як визначена знакова система [722, с. 5]. Ще німецькі 

філософи у свій час зазначали, що «возникновеніє права въ исторіи должно быть 

объяснено посредствомъ жизненности, понятія права. Историческая школа 

утверждаетъ, что происхожденіе права теряется во мраке неизвестности, равно 
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как и все начала человеческаго развития, в особенности языкъ, с которымъ право 

въ своемъ развитіи имеет много общаго» [761, с. 96]. Дійсно, мова як визначена 

знакова система в правовому регулюванні є носієм інформації. Іншими словами 

можна сказати, що без мови немає і не може бути правового регулювання. У свою 

чергу мова закону повинна бути проста, чітка, зрозуміла, зауважує П.І. Жигалкін, 

що не допускає двояких тлумачень… [211, с. 3-9]. Як уже зауважувалось вище, 

правове регулювання є різновидністю руху інформації, в якій задіяні різного роду 

і рівня, так звані, генератори інформації (правотворчі органи, правозастосовні 

суб’єкти та інші суб’єкти, що, наприклад, укладають договір) і специфічні 

рецептори – адресати інформації. Саме інформаційний обмін, рух інформації, 

(реакція на інформацію

 вид. мною Н.Г.) як вказували А.А. Братко та 

А.Н. Кочергін, є формами руху матерії [72, с. 51].  Без матеріального носія нема й 

інформації. В правовому регулюванні таким носієм інформації є мова, як 

визначена знакова система (необхідно зауважити, що проблемам термінології в 

науковій літературі завжди уділялася гідна увага) [777; 236; 722; 103; 778; 203; 

146]. Як зауважують Т.В. Губаєва і В.П. Малков, слова в правових джерелах 

слугують тим вихідним будівельним матеріалом, на якому базується, за 

допомогою яких формулюється юридична думка. Звичайний словарний знак є 

мовною картиною світу, а словарний знак в складі правової норми створює 

юридичну дійсність [166, с. 108-116]. Навряд чи можна назвати яку-небудь іншу 

сферу суспільної діяльності, – підкреслює Д.А. Керімов, де невірно вжите слово, 

неправильно побудована фраза здатні спричинити такі тяжкі наслідки, як у 

правотворчості [цит. за 527, с. 5]. До сказаного необхідно додати, що мовну 

сторону норми права аж ніяк не можна ігнорувати, оскільки в залежності від того, 

що сказано, може помінятися і зміст того, що сказано. Звісно, що мова норми 

права має як свої особливості, так і свою термінологію, але попри все вона 

                                                 

 Відповідна  поведінка працівників (людей) може бути спричинена  як реакція на певну 

інформацію. Наприклад, оголошення підприємства, установи, організації банкрутом, ліквідація 

підприємства, скорочення чисельності і штату працівників – і, як реакція на це – звільнення 

працівника за власним бажанням, перехід, в зв’язку з цим, на іншу роботу; інформація про 

наступне звільнення нерідко породжує такий факт, як «знаходження на лікарняному» 

державного службовця, працівника. 
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повинна бути викладена в ясних, зрозумілих виразах. Ясність і зрозумілість мови 

нормативного правового акту є перш за все дотримання правил граматики й 

вибору таких слів, щоб їх тлумачили саме в такий спосіб, в який мав на увазі 

орган державної влади, що прийняв такий акт. Т.В. Губаєва вказує, що право і 

мова належить до числа великих цінностей культури, що мають фундаментальне 

значення для буття людини [165, с. 13]. Мова

 характеризує людей як розумних 

істот: за допомогою слів систематизується досвід освоєння навколишнього світу й 

формулюються думки. Право створюється для утвердження і захисту єдиного 

справедливого порядку, що забезпечує всім учасникам суспільних відносин рівну 

міру свободи [487, с. 129]. Як відомо, формальна визначеність права досягається 

за допомогою різних прийомів юридичної техніки, в тому числі термінів і 

правових дефініцій [146, с.63]. Як підкреслює С.Ю. Головіна, рівень культури 

законотворчості можна визначити за мовою нормативних правових актів [146, с. 

63] (і не тільки). Так, Ю.А. Тіхоміров зауважує, що низька правова культура 

розробників, експертів, депутатів і державних службовців призводить до 

неякісної «текстової» підготовки акту і слабкому використанню правил 

юридичної техніки [659, с. 30]. Дійсно, правова культура також є не менш 

важливою домінантою, що впливає на розвиток самого права, а отже й правового 

регулювання. Правова культура – категорія, яка безпосередньо пов’язана з 

правовою свідомістю і, яка також активно проявляється не тільки у 

правотворчості, але й у правозастосуванні. Від рівня правової культури багато в 

чому залежить успішна діяльність не тільки певних організацій, але й держави в 

цілому. А тому вона також накладає свій відбиток на розвиток права, а отже, і на 

правозастосовчу практику, оскільки застосовуючи відповідні норми на практиці 

нерідко можна зіштовхнутися з їх дефектами, що значно ускладнює застосування 

таких норм, що в кінцевому рахунку може бути підґрунтям для зловживання 

правом. Тому аж ніяк не можна ігнорувати культуру, менталітет, історію самого 

народу, одним словом духовне його життя. Право, насамперед, є явищем 

                                                 

 Поняття юридичної мови в силу багатогранності її складових (мова і право), 

різнонаправленості сприйняття юристами і лінгвістами, змішування понять (юридична мова, 

мова права, правова мова, мова юриспруденції) в даний час ще не склалося. 
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духовного життя суспільства, відображенням правової культури народу, свідомою 

соціальною необхідністю. Свого роду так званий «відрив» права від традицій 

може призвести до правової дезорганізації, втрати колориту, власного стилю, 

духовності, воно може бути зведено лише до інструментів економічного курсу, 

формального гарантування прав людини що, в свою чергу, безумовно, негативно 

відобразиться у цілому на його ефективності й стабільності його правових засобів. 

Цим ми хочемо підкреслити пряму залежність права, а отже правового регулювання 

від культури самого народу, його політико-правових традицій, менталітету.  

Говорячи про правове регулювання, необхідно зауважити, що його не 

потрібно ототожнювати з правовим впливом, що здійснюється на осіб зі сторони 

різних елементів правової системи (про що наголошується у юридичній 

літературі) [див. до прикл. 402, с. 283-292; 213; 654, с. 157-158]. У юридичній 

літературі давно постало питання про те, чи потрібно зводити всі засоби, форми 

дії і впливу права на суспільні відносини тільки лише до правового регулювання. 

Такий вплив може мати зовсім не правовий, а інформаційний, культурно-

просвітницький, моральний, виховний характер на особу, і такий вплив звісно не 

буде різнитися від дії інших соціальних регуляторів поведінки людей. У свій час 

Л.С. Явич правове регулювання пов’язував з формами і засобами юридичного 

впливу держави на поведінку учасників суспільних відносин [772, с. 26]. На 

думку А.М. Вітченко, під правовим регулюванням необхідно розуміти 

упорядкування суспільних відносин шляхом підкорення волі учасників цих 

відносин волі держави, за допомогою норм права, з моменту виникнення 

юридичного факту [101, с. 70]. В подальших працях автор підкреслює, що 

«правовий вплив на суспільні відносини здійснюють всі правові явища, тобто вся 

юридична надбудова. Але серед цих засобів впливу необхідно виділяти окрему 

групу правових засобів, тобто норм права, основне призначення яких полягає в 

правовому регулюванні, чого не можна сказати на адресу інших правових 

категорій. Отже, «вплив» за своєю суттю є більш широким поняттям ніж 

регулювання». Воно включає в себе як «регулювання» з допомогою визначеного 
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правила поведінки, так і інші засоби і форми впливу на суспільні відносини, 

наприклад, виховний вплив» [102, с. 24-25]. 

Інколи розмежування правового регулювання і правового впливу 

здійснюється в залежності від юридичних засобів впливу. Так В.В. Лазарєв, 

вважає правовим регулюванням тільки нормативний правовий вплив, а правовим 

впливом – функціонування і нормативних і індивідуальних юридичних засобів у 

сукупності [319, с. 39-40]. Але потрібно також враховувати й ту обставину, що не 

засоби визначають необхідність правового впливу, а правовий вплив визначає 

необхідність тих чи інших правових засобів. Крім того, упорядкування відносин 

здійснюється не тільки завдяки впливу правових норм на поведінку суб’єктів 

відповідних правовідносин, але й завдяки застосуванню правозастосовних актів. 

Окрім того, правові норми не тільки регулюють відносини, але й здійснюють 

управлінський вплив на суспільство. З даних позицій можна стверджувати, що не 

має тільки регулюючих, або тільки впливаючих засобів, оскільки всі вони 

здійснюють організуючий вплив на суспільні процеси. У свій час А.С. Піголкін 

дає більш широке визначення правового регулювання, розуміючи під ним всі 

форми впливу права на суспільне життя: видання норм права, загальновиховний 

вплив права, здійснення правових приписів в конкретних діях суб’єктів права, 

забезпечення виконання цих приписів, тобто сама правомірна поведінка, а також 

все те, що створює основу і передумову для такої поведінки, забезпечує її [458, с. 

26]. В даному визначенні не проводиться розмежування між правовим 

регулюванням і правовим впливом, вони фактично ототожнюються, а тому важко 

визначити характерні особливості регулювання, які б відрізняли його від впливу. 

Тим не менше не потрібно зводити всі засоби і форми впливу права на суспільні 

відносини і поведінку людей лише до правового регулювання, тим самим 

обідняючи зміст правового впливу і звужуючи можливості використання права 

[392, с. 17; 102, с.23; 735, с.77-78]. На думку С.С. Алексєєва, категорія «правове 

регулювання» обіймає собою право як сукупність юридичних норм, 

правовідносини та інші правові явища [15, с. 45]. У більш новітніх працях  

С.С. Алексєєв підкреслює, що правове регулювання на відміну від інших форм 
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правового впливу завжди здійснюється шляхом свого особливого 

«інструментарію», властивого тільки праву механізмі, що повинен юридично 

гарантувати досягнення мети, яку ставив законодавець, видаючи чи санкціонуючи 

юридичні норми, в рамках визначених типів, «моделей» юридичного впливу на 

суспільні відносини [17, с. 348].  

У сучасній юридичній літературі, незалежно від концепцій праворозуміння, 

більшість дослідників розмежовують дані поняття [585, с. 368-369; 588; 213, с. 

406-407; 286; 14], підкреслюючи при цьому, що правовий вплив більш масштабне 

явище, яке охоплює правове регулювання, а тому виходить, що правове 

регулювання є лише частиною дії права. Так В.Д. Ткаченко і Є.Б. Ручкін 

зауважують, що правовий вплив охоплює і саме правове регулювання і ті дії 

права, які безпосередньо не пов’язані з виконанням його прямого призначення в 

суспільстві – визначенням вираженої ззовні поведінки соціальних суб’єктів [213, 

с. 406]. Крім того, правовий вплив сучасні вчені визначають як взятий в єдності та 

різноманітті весь процес впливу права на суспільне життя, свідомість і поведінку 

людей, за допомогою як правових, так і неправових засобів [335, с. 249]. Російські 

вчені А.В. Малько, К.В. Шундіков відрізняють правове регулювання від інших 

форм правового впливу за наступними ознаками: По-перше, сфера правового 

регулювання значно є вужчою сфери правового впливу. По-друге, об’єкт 

правового впливу є значно ширшим за об’єкт правового регулювання і включає в 

себе попри поведінку суб’єктів ще й свідомість, волю і мотиви поведінки людей. 

Окрім того, правове регулювання, на відміну від правового впливу, завжди 

пов’язане із встановленням конкретних прав і обов’язків суб’єктів, використовує 

специфічні засоби і методи, які повинні організовувати соціальні зв’язки, 

реалізується в основному у формі правовідношення – і має більш конкретну мету і 

результат [370, с. 10-11; 745, с. 9].  Тому, насамперед, нам необхідно звернутися 

до самого понятійного апарату даних категорій:  «регулювання» і «вплив» [173, с. 

551]. Якщо звернутися до тлумачного словника української мови то «регулювати» 

включає в свій зміст багатогранний аспект, це і: впорядкування чого небудь, 

керування, підкорення відповідним правилам, певній системі, навчання [91, с. 
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1207; 200, с. 45]. Регулювати – значить впливати на що-небудь, з метою внести 

порядок в рух або розвиток якого-небудь явища [662, с. 1315]. Впливати – значить 

діяти знову. Правове регулювання в теорії права визначається як процес дії за 

допомогою правових норм та інших юридичних засобів на поведінку людей [213, с. 

404; 335, с. 249; 334]. У свою чергу правовий вплив трактується як взятий в єдності 

та різноманітті весь процес впливу права на суспільне життя, свідомість і поведінку 

людей, за допомогою як правових, так і неправових засобів [588; 286]. 

Отже як бачимо, не дивлячись на розмежування між правовим регулюванням 

і правовим впливом, що здійснюються вченими, необхідно зазначити, що як 

правове регулювання так і правовий вплив є взаємозв’язаними категоріями, 

оскільки не можуть існувати один поза одним. Та не дивлячись на дану обставину 

правове регулювання займає центральне місце в системі впливу права на 

суспільні зв’язки, при чому всі інші форми впливу сприяють його здійсненню. 

Правове регулювання є основною важливою частиною правового впливу на 

суспільні відносини. Наведена точка зору свідчить про те, що незалежно від 

критеріїв розмежування понять «правове регулювання» і «правовий вплив»: 

предмет дії, мета, його характер, засоби перше визначається через друге.  

Правове регулювання необхідно розглядати у двох аспектах: як власне 

регулювання і як вплив у процесі такого регулювання та відповідний результат 

цього впливу. Коли ми мову ведемо про власне регулювання, то маємо на увазі те, 

що правовий вплив здійснюється поза правовими відносинами, на суб’єктів 

суспільних відносин. За допомогою такого впливу, завдяки більш глибинним 

згусткам правової матерії: дозволам і заборонам, формується правова культура, 

законність, правовий порядок, правосвідомість тощо. Як вплив у процесі такого 

регулювання – пов’язується з правовими відносинами, які виникають на підставі 

норми права за допомогою відповідних юридичних фактів. І як результат такого 

впливу – досягається мета правового регулювання: задовольняються потреби і 

законні інтереси суб’єктів правовідносин. Правове регулювання суспільних 

відносин може бути виражено тільки у формі правових відносин, де норми права 

можуть знаходитися у різному співвідношенні та проявляти свій регулятивний 
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характер. Норми права регулюють суспільні відносини, що склалися в суспільстві, 

але формою їх вираження є правові відносини, на які направлений регулятивний 

вплив норми права. 

Функціональною характеристикою права є правовий режим. Саме правовий 

режим повинен забезпечити бажаний соціальний ефект, так як саме він втілений у 

відповідних способах, засобах і прийомах, тобто методі правового регулювання, 

який, завдяки впливу на свідомість і поведінку суб’єктів показує спосіб і шлях до 

відповідного, як правило, результату. Здійснивши аналіз поглядів науковців на 

таку категорію правознавства як правовий режим, російські вчені А.В. Малько і 

А.В. Косак прийшли до висновку, що правовий режим можна визначити як 

особливий порядок правового регулювання, що виражається у певному поєднанні 

юридичних засобів, що створює бажаний соціальний стан і конкретну ступінь 

сприятливості або не сприятливості для задоволення інтересів суб’єктів права 

[487, с. 8]. В залежності від мети регулювання, правовий режим в одному випадку 

може бути стимулюючим, в іншому, навпаки – обмежуючого плану [487, с. 8]. 

Законодавець якраз і покликаний «настроювати» правові засоби на конкретний 

режим роботи, створювати для тих чи інших станів специфічний юридичний 

клімат. При зміні даних станів повинні змінюватися і відповідні правові режими. 

Іноді ж, навпаки, правові режими мають мету – сприяти зміні визначених 

соціальних процесів [487, с. 12]. Правові режими завжди мають нормативну 

основу, що включає в себе сукупність відповідних прийомів, засобів, способів 

організації поведінки суб’єктів правовідносин. Як підкреслював С.С. Алексєєв, як 

тільки право розглядається в динаміці, у функціонуванні, воно ж відразу 

розкривається новими суттєвими гранями, сторонами своєї інституційності, і 

виникає необхідність багатопланового висвітлення правового регулювання, таких 

його сторін, як механізм, способи, методи, типи регулювання, а тепер ще правові 

режими [14, с. 243]. В правових режимах нормативно встановлюється ступінь 

державного впливу як на суспільні відносини в цілому, так і на поведінку осіб. Це 

здійснюється шляхом різного роду дозволів, обмежень, заборон, пільг, можна 

сказати окреслюються межі використання юридичних можливостей. Ступінь 
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певних свобод, обмежень, заборон суб’єктів правовідносин залежить від існуючих 

у відповідній галузі способів правового регулювання (методу): наприклад у 

трудовому праві від певного співвідношення способів – державного 

(централізованого), колективно-договірного (локального), індивідуально-

договірного у бік їх домінування. Особливе значення правових режимів 

проявляється у встановленні правового статусу суб’єктів, їх суб’єктивних прав і 

юридичних обов’язків, визначеного порядку між ними, що передбачає 

дотримання сторонами певної процедури. Особливе значення тут відводиться, як 

уже зауважувалося відповідним способам правового регулювання, що 

концентруються у методі. У кожному конкретному випадку виділяється головний, 

домінуючий спосіб, який і визначає характер відповідного режиму, жорсткість 

правового впливу, активність і одночасну самостійність чи підпорядкування 

суб’єктів правових відносин. 

Правовий режим, підкреслює А.В. Малько, є складним комплексом як 

взаємозв’язків, так і взаємовідносин, реалізується через категорію механізму 

правового регулювання, тому він, як правило, є змістовною характеристикою 

конкретних нормативних засобів (способів) що мають за мету організувати, 

упорядкувати, ввести в певні рамки як визначена ланка життєдіяльності людей, 

так і більш широкі соціальні процеси, в межах яких дані об’єкти і суб’єкти 

взаємодіють [487, с. 11-12]. Крім того, хотілося б зауважити на ту обставину, що 

правовий режим також реалізується через категорію «метод правового 

регулювання», оскільки саме метод є більш глибшою за змістом категорію, ніж 

правові (юридичні) засоби, що зосереджені у механізмі правового регулювання, 

оскільки відображають особливості використання всієї сукупності правових 

засобів у рамках окремої правової галузі. «Правові засоби відзначають тільки 

окремі регулятивні елементи юридичної сфери. Метод являє собою згусток, ядро 

правових особливостей галузі права, що обумовлені предметом правового 

регулювання» [747, с. 67].  

 Закономірності суспільних відносин пояснюють необхідність правового 

регулювання. Результативність здійснюваного правового впливу, досягнення мети 
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правового регулювання дозволяє насамперед оцінити стан суспільних відносин. 

Але для того, щоб досягти мети правового регулювання необхідно насамперед 

обрати відповідний спосіб, прийом правового регулювання. А тому головне місце 

у визначенні стратегії правового регулювання належить саме методу, оскільки 

саме він задає відповідну тональність правовому регулюванню. Як ми уже 

зауважували, метод правового регулювання є певним вектором, тією системою 

юридичного інструментарію, яка задає правовому регулюванню тональність, 

визначену мету, відповідно, до того способу, який був визначений і закладений 

законодавцем. З приводу сказаного зауважимо  на працю О.І. Процевського 

«Метод правового регулювання трудових відносин», де вчений пише, що метод – 

це спосіб впливу, здійснюваний за допомогою права, мета якого – спонукати 

людей діяти в інтересах суспільства [523, с. 102]. Метод визначає спосіб  впливу, 

спосіб досягнення мети, що стоїть перед правовим регулюванням» [523, с. 102].  

У новітніх працях вчений зауважує: мова йде про особливий спосіб регулювання, 

який обумовлений специфікою регулятивних властивостей самої галузі права, а 

саме з вольової сторони його змісту. Вольові властивості суб’єктів суспільних 

відносин конкретної галузі права потребують особливого способу правового 

регулювання [527, с. 142].  Отже, метод правового регулювання,концентруючи в 

собі галузеві специфічні властивості визначає і спрямовує в цілому правове 

регулювання трудових відносин до тієї мети, яка стоїть перед трудовим правом, 

як галуззю права. З цієї позиції правильно наголошує О.M. Вітченко, який 

підкреслює, що в правових методах об’єктивне і суб’єктивне знаходяться в 

єдності, в нерозривному зв’язку, суб’єктивне є специфічним способом 

відображення і врахування об’єктивного в процесі правового регулювання [102, с. 

66]. Отже, функціональний зв’язок методу з основною метою і результатами 

правового регулювання не виключає, а скоріш за все передбачає шлях до єдиного, 

властивого всій системі правового регулювання методу відповідно до 

конкретизації загальної мети, що є властивою всій правовій системі. Сама ж 

конкретизація мети обумовлюється потребами самої структури, що входить в 

предмет правового регулювання. Іншими словами можна сказати, що кожна 
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галузь права має свій властивий їй предмет, від якого залежать ті чи інші 

особливості, специфіка правового регулювання суспільних відносин. І чим 

«виразніші» дані відносини, що входять у предмет даної галузі, тим більше є 

можливостей для забезпечення їх адекватними способами регулювання (їх 

поєднання і співвідношення), правовими засобами. Так трудове право, як 

самостійна галузь права має свій відокремлений предмет правового регулювання: 

відносини, які виникають в результаті реалізації громадянами природної здатності 

до праці; відносини, які забезпечують охорону, оплату і розвиток трудової 

активності працівників; відносини, які виникають в результаті неналежного 

виконання обов’язків сторонами трудових і тісно пов’язаних з ними відносин; 

організаційно-управлінські відносини, в яких беруть участь трудовий колектив, 

представники працівників, організації роботодавців та профспілок. Таким чином, 

норми трудового права покликані регулювати суспільні відносини, у змісті яких 

враховані всі сторони трудової діяльності працівників, а також їх соціальні 

інтереси, які впливають на розвиток людини. Звідси, ні одна із існуючих галузей 

права за своїм призначенням не може здійснити правове регулювання усіх 

особливостей трудової діяльності людини. Тому і спосіб правового регулювання 

суспільних відносин у царині праці має свої тільки йому притаманні особливості, 

які характерні як для приватного, так і публічного права [531, с. 14]. Отже можна 

стверджувати, що метод правового регулювання є передусім цілеспрямованість 

способу правового регулювання. Разом з тим, така цілеспрямованість способу 

правового регулювання обумовлена сукупністю об’єктивних і суб’єктивних 

факторів, які визначають, на думку В.Ф. Яковлєва, факт існування методу 

правового регулювання і його особливості [781, с. 59], вірніше сказати 

особливості юридичного інструментарію, що є змістовним методу. Разом з тим 

хотілося зауважити на наступне: тенденції розвитку суспільства і спосіб 

регулювання суспільних відносин зумовлені глибинними зв’язками, які 

пізнаються на рівні філософсько-теоретичного мислення. Законодавець не 

створює, а лише шукає в даній історичній ситуації спосіб впливу на суспільні 

відносини, а тому свобода вибору методу (способу) правового регулювання 
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залежить від ступеню пізнання і використання об’єктивних закономірностей 

розвитку суспільних відносин. Як довго може існувати обраний метод (спосіб) 

правового регулювання суспільних відносин? – запитує О.І. Процевський, і сам 

же відповідає посилаючись на В.Ф. Яковлєва: метод правового регулювання 

суспільних відносин, на вибір якого свого часу вплинули конкретні умови, може 

бути замінений на метод, який сьогодні відповідає сутності і природі суспільних 

відносин, які він регулює [531, с. 21], а також сукупності всіх потреб суспільства, 

що кореняться в матеріальних умовах їх життя. Тобто між предметом і методом 

існує не просто зв’язок, а ці дві правові категорії природно взаємообумовлюють 

одна одну і фактично можуть існувати тільки разом. Отже, необхідно визнати, що 

процес формування правового регулювання, включає чи охоплює в собі у якості 

необхідної складової і метод, яким він буде впливати на суспільні відносини.  

Необхідність постійного удосконалення права, правового регулювання і 

необхідності визначати вектор правового розвитку суспільства підготовило 

підґрунтя для виникнення такого правового явища як «правова політика. Не 

вдаючись у дискусії з приводу поняття та юридичної природи даного правового 

явища, вкажемо лише на те, що правова політика є не тільки засіб боротьби за 

владу, а й діяльність, яка пов’язана з виробленням відповідної стратегії правового 

регулювання (функцій) і її здійснення. В підтвердження сказаному наведемо 

визначення правової політики, що дав А.В. Малько: «це науково обґрунтована, 

послідовна і системна діяльність державних органів і інститутів громадянського 

суспільства щодо створення ефективного механізму правового регулювання, 

щодо цивілізованого використання юридичних засобів в досягненні таких цілей, 

як найбільш повне забезпечення прав і свобод людини і громадянина, формування 

правової державності і високого рівня правової культури і правового життя 

суспільства і особи» [486, с. 10-11].  

Формуючи правову основу сучасної правової політики необхідно насамперед 

пам’ятати, що для її успішної реалізації необхідно при прийнятті відповідних … 

правових рішень орієнтуватися насамперед на юридично значущі соціальні 

інтереси суб’єктів суспільства, оскільки від цього залежить ефективність правової 
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регламентації суспільних відносин [298, с. 44]. На етапі модернізації України і 

всіх пострадянських країн все більш стає очевидним і нагальним той факт, що 

законодавство уже не може ефективно розвиватися і функціонувати без чіткої і 

концептуальної основи: наукових концепцій, стратегій у вигляді програм 

соціального, економічного, духовного, культурного розвитку держави, 

врахування наукової парадигми галузевих сфер, які стали слугувати науковим 

критерієм у розробці конкретних законів, реалізації пріоритетних національних 

проектів, вирішення актуальних загальнодержавних проблем, навіть проблем 

місцевого значення. Програми, концепції правової політики в цілому задають 

високий стандарт законотворчості, що дозволяє визначити прогнозований рівень і 

якість законопроектної роботи відповідно до сучасних потреб соціально-

економічного розвитку країни, сприяють тому, щоб законодавство сприяло 

проведенню державних реформ. У них можуть бути абсолютно різні рівні 

охоплення соціального життя і юридичної реальності. Наприклад, процеси 

демократичних перетворень в суспільстві виявили гостру необхідність 

забезпечення стратегії розвитку країни не лише соціально-економічною 

програмою: забезпеченням продуктивної зайнятості населення, оплати праці, 

соціального страхування, але і концепцією правового розвитку держави. В даному 

аспекті концепція правової політики має набагато ширше соціальне озвучення, 

об’ємніше і більш узагальнене охоплення правового матеріалу. Дана концепція не 

пов’язана тільки з розвитком законодавства, а виходить на вищий рівень 

абстрагування, «цікавлячись» не лише законами і підзаконними актами, але і 

іншими джерелами: науковими доктринами, науковою практикою, договорами, 

юридичними звичаями тощо. Це підкреслює ту обставину, що у правовому 

регулюванні поєднується як природне, так і позитивістське начало.  

Своєрідним координатором, орієнтиром функціонування правового 

регулювання виступають принципи права. Правові принципи – синтезуючі засади, 

об’єднуючі зв’язки, ідеологічна основа виникнення, становлення і 

функціонування багатьох правових явищ [651, с. 134], у тому числі правового 

регулювання. Вони визначають нормоутворюючу і правозастосовну діяльність, 



 40 

координують функціонування механізму правового регулювання, є критерієм 

оцінки правової природи (справності) рішень органів держави і дій громадян, 

формують правове мислення і правову культуру, цементують систему права. 

Відображаючись у змісті права принципи здійснюють регулятивний вплив на 

суспільні відносини, що складають предмет регулювання відповідної галузі права. 

Такий вплив проявляється і у визначенні напрямків правового регулювання, 

тлумаченні норми, що підлягає застосуванню і в безпосередній дії принципу при 

відсутності норми, що регулює конкретне правовідношення – через аналогію 

права. Отже принципи права забезпечують … вплив норм права на суспільні 

відносини у формі правового регулювання та різнобічних видів правового впливу 

[651, с. 134-135].  

Як зауважує М.Ю. Осіпов, правове регулювання є багаторівневою системою, 

яка складається з елементів, що відносяться до різних універсамів, які у своїй 

сукупності продукують властивості, що не притаманні кожному з цих 

компонентів окремо. До системи правового регулювання вчений відносить: об’єкт 

правового регулювання; предмет правового регулювання; способи правового 

регулювання; метод правового регулювання; цілі правового регулювання; механізм 

правового регулювання; процесуальні (динамічні) елементи правового регулювання, 

тобто його стадії [433, с. 23]. Погоджуючись з вказаним, ми б ще додали: принципи 

правового регулювання, правовий режим, правову політику, хоча кожен із них і 

втілюється у відповідних способах, засобах, прийомах правового регулювання 

зокрема, та методі, механізмі правового регулювання загалом.  

З вище викладеного можна виокремити деякі ознаки правового регулювання: 

наявність  соціальних факторів (економічних, психологічних, інформаційних,  

культурних, організаційних, демографічних); формування правомірної поведінки, 

формування правової поведінки (під впливом інформаційних, нормативно-

оціночних, соціально-психологічних факторів); наявність соціальних систем 

(суспільство, колектив (група), індивід); правова поведінка – «як фінальний 

момент дії, впливу права», правомірна поведінка як процес впливу соціальних 

норм;  наявність правових засобів – як якісних елементів соціального середовища 
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дії права; правовому регулюванню властивий процес формування загальних 

критеріїв, правил, стандартів, відповідних норм поведінки, дій і взаємовідносин 

людей в суспільстві; правове регулювання є динамічною системою.  

Вказуючи на певні недоліки правового регулювання Ю.А. Тихомиров 

виділив принципи правового регулювання [659, с. 31], які можуть слугувати 

моделлю для практики правового регулювання: принцип достовірного і 

випереджаючого відображення дійсності, який дозволить правильно 

використовувати аспекти пізнавального процесу і виявити явища й події, що 

потребують правового регулювання. Сутність даного принципу, вказує автор, 

міститься не стільки в пасивному відображенні явищ і процесів за допомогою 

правових засобів, скільки в модельному відображенні [659, с. 31-32]. Дійсно, у 

суспільстві відбувається безперервний розвиток соціальних відносин «історично 

зумовлених ідейних традицій», тому будь-яке революційне, нове право, щоб бути 

соціально-ефективним, має органічно поєднуватися зі старим правом, виводитися 

з нього, щоб не поламати історичну традицію та не суперечити історично 

сформованим правовим уявленням, історичні правосвідомості народу [117, с. 8]. 

Необхідною вимогою правового регулювання є наукова обґрунтованість 

соціально-правових перетворень. При цьому необхідно, щоб дані рішення були 

соціально-адекватними: виконували функцію відображення і в той же час 

функцію випереджуючого відображення [489, с. 185] (копіювання, плюс 

створення зразка правової ситуації) [239, с. 101-108]. Важливим у вирішенні даної 

проблеми є також вибір необхідних правових засобів. Для того, щоб набір 

відповідних правових засобів був адекватним передбачуваним соціальним 

правовим ситуаціям, необхідно вивчити утворюючі їх соціальні правові інтереси. 

– Принцип об’єктивного відображення у правовому регулюванні всього 

спектру соціальних інтересів. Перед тим, як характеризувати вказаний принцип 

зауважимо на наступне: оскільки ми виділяємо юридичну і соціальну сутність 

права, а сутність завжди є концентрованим виразником змісту права, то є 

логічним вести мову не тільки про юридичний, а й соціальний зміст права. А це 

прямо виводить на проблему інтересу в праві. С.В. Михайлов, досліджуючи 
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категорію інтересу в цивільному праві, посилаючись на Н.М. Коркунова, 

наголосив на тій обставині, що  там, де переплітаються  інтереси і мотиви 

окремих людей, особистості і держави, постає проблема узгодження даних 

інтересів за допомогою права та виникає необхідність правотворчості [389, с. 30]. 

Далі автор словами Г.Ф. Шершеневича, підкреслив, ... що право існує, оскільки 

існує боротьба інтересів [389, с. 30]. Грунтуючись на своїх інтересах, продовжує 

автор, люди вступають у визначені відносини один з одним, а тому саме з 

формування і розуміння суб’єктами своїх інтересів виникає і необхідність у 

правовому регулюванні [389, с. 30]. Саме інтереси показують, що склалися певні 

умови для формування правових правил, які є прийнятними до конкретного 

випадку. Сутність права визначається в кінцевому рахунку умовами життя… 

народу. Однак умови життя … соціальних станів не можуть бути безпосередньо 

виражені в праві; вони повинні … отримати конкретизацію в інтересах… . Лише 

шляхом такої конкретизації умови життя … можуть стати мотивами правотворчої 

діяльності і привести до розгорнення суб’єктивного етапу процесу 

правоутворення – покласти початок дії механізму вираження інтересів в … праві 

[619, с. 53-54]. Держава і право виступають як засоби для задоволення інтересів 

особистостей і соціальних груп; все, що відбувається в сфері держави і права, 

робиться в чиїх би то не було інтересах… Закономірним з правової точки зору 

лише є те, що визначається соціальними інтересами [99, с. 50]. 

Інтерес, в основі якого лежать мотиви поведінки людей, завжди виступав 

рушійною силою правових дій і рішень, іншими словами можна сказати, що саме 

інтерес є поштовхом до правового регулювання [125, с. 66-70]. Оскільки в 

соціальному середовищі існують різнопланові інтереси, то й право по різному 

надає їм різні ваги значущості: але в першу чергу необхідно звертати увагу «не на 

зміст інтересів, що охороняються, а на порядок охорони таких інтересів» [531, с. 

23]. На рівні суспільства ухвалення справедливого рішення полягає у врахуванні 

різних інтересів і пошуку компромісів між інтересами і потребами окремих людей 

і соціальних груп. Знаходження згоди, компромісу, а не знищення одних інтересів 
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іншими, не конфронтація людей складають сутність правового регулювання 

суспільства в сучасних умовах [402, с. 207]. 

– Принцип непереривного розвитку права, що виражається, в забезпеченні 

прийнятності нинішнього і послідуючого етапів (про що говорилось і раніше). Ми 

повністю підтримуємо думку Ю.А. Тихомирова про те, що коли мова йде про 

цикли розвитку права в рамках тріади «праворозуміння – правотворчість – 

правозастосування», її не потрібно розривати, оскільки в рамках даного максі-

циклу можливі міні-цикли, що відображають або «застійність» правових актів, 

або оновлення в цілому галузі законодавства, чи втрату його чинності. 

– Принцип системності правового регулювання. Даний принцип передбачає 

узгодження, або одночасний розвиток різних галузей і інститутів 

права:комплексне поєднання різних способів правового впливу, забезпечення 

балансу публічного і приватного права, а також правильне співвідношення 

(поєднання) способів правового регулювання. 

– Принцип обґрунтованого вибору правових регуляторів шляхом оцінки їх 

варіантів як свого роду юридичних формул поведінки й діяльності. Їх точне 

визначення та надання їм юридичної форми, знаходження найбільш доцільного 

співвідношення (поєднання) нададуть правовому регулюванню значення 

програмного, регламентуючого, коректуючого, контрольного впливу на суспільні 

відносини.  

Дані принципи повинні слугувати певним орієнтиром у практичній 

діяльності. 

 Правове регулювання, зазначав С.С. Алексєєв завжди здійснюється шляхом 

свого «динамічного інструментарію», й особливого, властивого тільки праву 

механізму, всього комплексу динамічних систем і структур, призначених 

юридично гарантувати досягнення правових завдань в рамках певних типів, 

моделей юридичного впливу на суспільні відносини [22, с. 250]. Отже спробуємо 

виявити цей динамічний інструментарій, завдяки якому здійснюється правове 

регулювання та визначити комплекс динамічних систем і структур, що впливають 

на суспільні відносини – у нерозривному взаємозв’язку з правом.  
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 Право є явищем ідеальним [722, с. 9], і як зауважувалось, соціальним [17,  

с. 68], виступає в якості логічної системи [17, с. 281]. Реальність права не є 

тотожною матеріальній (писаній) формі вираження правових норм. Адже правова 

норма є ідеальною моделлю поведінки, а тому й лише першим, початковим 

етапом правового регулювання суспільних відносин [454, с. 95], первинною 

клітиною права [251, с. 99], основою правового регулювання [22, с. 251], 

найбільш юридичним елементом [329, с. 67], глибинною сутністю та зовнішньою 

формою [440, с. 8], системним елементом права і механізмом його дії [767, с. 

331]. Норма права є первинною клітиною права тому, що саме в ній на першому 

етапі взаємодії права і суспільства «відливаються» початкові пробні форми 

соціальної структури [251, с. 99]. Норма права, як стверджує А.А. Козловський, є 

«найбільш динамічним і мінливим елементом права, вона швидко 

встановлюється, і тим самим так швидко відміняється, коли з’ясовується її 

неспроможність ефективно схематизувати соціальні взаємодії, тобто забезпечити 

позитивний соціальний результат [251, с. 99]. Отже, норма права є основним, 

найважливішим і найефективнішим засобом, методом і знаряддям пізнання 

соціальної реальності, правового пізнання загалом [251, с.99]. У пізнавальній 

природі норми права проявляється й пізнавальна сутність самого права, його 

постійна гносеологічна трансформація, необхідна для виконання своєї основної 

регулятивної функції [251, с. 99]. На думку С.В. Бобровник, поняття норми права 

належить до числа найважливіших категорій теорії права, що володіє 

специфічними властивостями, які поглиблюють наші уявлення про право, його 

зміст і сутність, механізм правового впливу на суспільні відносини [649,с.365].  

А отже, влучним є твердження С.С. Алексєєва про те, що юридичні (правові – 

вид. мною Н.Г.) норми є основою правового регулювання [17, с. 364]. Норма 

права, будучи моделлю реальних правовідносин, об’єднує різноманітні юридичні 

цілі і засоби у логічну систему, пов’язує їх в єдину модель, в ту схему правового 

регулювання, яка повинна бути реалізована на практиці, і весь процес правового 

регулювання вже на первинній його стадії стає «запрограмованим», завдяки 

юридичній нормі [745, с. 58]. Необхідно відзначити, що норма права, будучи 
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елементом механізму правового регулювання, – вбирає в себе результат 

правотворчої (правоутворюючої) діяльності, від якого залежить її якість, будучи 

елементом методу-концентрує в собі правовий режим галузі, що втілюється у 

відповідних способах правового регулювання. Норма права відображає всі інші 

елементи механізму правового регулювання. Норми права є регулюючим містком 

всіх стадій правового регулювання, де на відповідній його стадії найбільш 

проявляються ті чи інші її структурні елементи: гіпотеза, диспозиція, санкція.  

 Норми права завжди співставляються з приписом, призначеним для 

впорядкування суспільних відносин шляхом введення чітких правил поведінки, 

дотримання яких гарантується державною владою. Мова йде про позитивні 

уповноваження,  дозволи і заборони, що мають одночасно риси юридичних норм, 

і юридичних прав і обов’язків, але не зводяться ні до одного, ні до другого, які 

виступають в якості «активного центру», … що покликаний приймати активні 

імпульси, сигнали від суспільного життя .. а потім у вигляді регулятивних начал .. 

як би поширювати їх на все право, і тим самим визначати характер і напрямок 

правового регулювання суспільних відносин [17, с. 259]. Інакше кажучи, вони 

приймають участь, за словами С.С. Алексєєва, у побудові елементарних частин 

правової матерії (юридичних норм, прав і обов’язків, їх реалізації). Саме вони 

передбачають поділ регулятивних юридичних норм на три основні групи – 

зобов’язуючі, забороняючі й уповноважуючі, та поділ форм реалізації права на 

три різновидності – «виконання», «дотримання», «використання» [17, с. 351-352]. 

Отже,  дозволи, заборони і позитивні уповноваження, будучи «глибинним 

пластом правової матерії», мають за своєю суттю субстанціональний характер, а 

тому є, хоч і під іншим кутом зору, – правовими засобами: як первинна матерія 

проявляються у різних конструкціях позитивного права [17, с. 352], проявляють 

себе в процесі дії права, в правовому регулюванні і таким чином відіграють у 

правовому регулюванні загальну регулятивно-направляючу роль і виступають для 

суб’єктів у вигляді визначеної міри свободи (обов’язку). Тим самим вони 

одночасно поширюють свою динамічну дію, властивості через всю систему 

зв’язаних з ними юридичних засобів, способів та їх комплексів.  
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За словами С.С. Алексєєва, право є логічною системою. Автор підкреслює, 

що сама елементарна клітинка буття права виступає в якості логічного силогізму, 

в якому великим посиланням є юридична норма, малою – даний життєвий 

випадок, кінцівкою – владне рішення. В підтвердження логіки права як 

особливого порядку автор вказує: «Ось перед нами логічний взаємозв’язок між 

правовідносинами і юридичними нормами. При наявності певних юридичних 

обставин, передбачених у законі (юридичних фактів), із юридичних норм з 

невідворотністю слідує, що відомі суб’єкти стають носіями суб’єктивних 

юридичних прав і обов’язків. Такого роду зв’язок в загальному плані можна 

підвести під розряд причинних зв’язків, зв’язку між причиною і наслідком» [17, с. 

281]. Отже, мова йде про юридичні факти, які є одними із компонентів правового 

регулювання. Виникає питання: яке завдання виконують юридичні факти у 

правовому регулюванні? Перш ніж відповісти на це питання звернемося до 

самого поняття. Юридичні факти в теорії права та галузях права зазвичай 

визначають як життєві обставини, з якими норми права пов’язують виникнення, 

зміну або припинення правовідносин [585, с. 368-369; 318, с. 444; 714, с. 161]. 

Отже, як слідує із самого визначення юридичних фактів, не всі наші життєві 

обставини, які ми здійснюємо як свідомо так і несвідомо, з умислом, чи без нього, 

самі по собі не наділені властивістю бути чи не бути юридичними фактами. Вони 

ними стають лише тоді, коли значення юридичного факту надається їм чинними 

(діючими) правовими нормами. А право визнає юридичними тільки такі факти 

нашого життя, з якими воно пов’язує виникнення, зміну або припинення 

суб’єктивних прав і відповідних юридичних обов’язків. Так певні житєві 

обставини, навіть, якщо вони є однотипні можуть бути, а можуть і не бути 

юридичними фактами в залежності не від того, чи хочеться нам цього, чи ні, а від 

того, як вони розцінюються державою. Наприклад, допущення працівника до 

роботи, шляхом укладення трудового договору, оформленого наказом чи 

розпорядженням про прийняття на роботу і відповідним повідомленням 

центральному органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та 

реалізації державної політики, в силу ст. 24 КЗпП України та укладення трудового 
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договору без належного оформлення і відповідного повідомлення. Юридичні 

наслідки будуть зовсім різними. А тому укладений працівником і роботодавцем 

трудовий договір, як факт, буде юридичним тільки у тому випадку, якщо буде 

визнаний таким діючими нормами трудового права. 

 Алєксєєв С.С. юридичні факти називав зв’язуючим ланцюгом між нормою 

права і конкретним правовідношенням, тим «ричагом», який приводить норми 

об’єктивного права у рух [13, с. 167-172], а тому юридичним фактам не відповідає 

особлива стадія в процесі правового регулювання, вони забезпечують перехід від 

однієї стадії до другої [13, с. 167-172]. На ту ж саму обставину вказують і інші 

вчені, зауважуючи, що юридичні факти є «міст» між нормою права і конкретними 

правовідносинами, оскільки в гіпотезі вказані умови, факти і обставини її 

застосування, тобто, умови, факти, обставини, з якими законодавець пов’язує 

юридичні наслідки» [647, с. 336]. Але, на думку С.І. Реутова, розуміння юридичних 

актів лише як передумови руху правовідношення обідняє їх достовірне значення – 

важливої частини механізму правового регулювання [762, с. 7-8].  

 Ніхто не заперечує тієї обставини, що юридичні факти відіграють активну 

роль на всіх стадіях правового регулювання, породжують правовідношення, чим 

приводять у дію весь елементний склад самого механізму правового регулювання, 

тим самим викликають, змінюють, припиняють правові зв’язки на етапі існування 

правовідносин. Але та обставина, що юридичні факти пов’язані з іншими 

елементами механізму правового регулювання ще не означає, що вони є його 

складовою, оскільки не наділені регулятивними властивостями у буквальному 

розумінні цього слова. Їхнє призначення не регулювати, а створювати умови та 

викликати правові зв’язки між стадіями правового регулювання, робити 

динамічним сам механізм правового регулювання, бути зв’язуючою ланкою між 

правовими явищами. Можна сказати, що в цілому все трудове право, як галузь 

права, є функціонально зв’язаним механізмом. Так, наприклад, здійснення першої 

дії – пошуку підходящої роботи через функціонально визначену систему інших 

правових дій приводить до кінцевого юридичного факту – укладення трудового 

договору. Один факт обумовлює появу другого, другий – третього і т.д. Юридичні 
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факти створюють той режим, ті умови, завдяки яким норма починає діяти, 

пов’язуючи себе через певні обставини з суб’єктами права, внаслідок чого у 

останніх виникають права і обов’язки, – «індивідуалізована міра поведінки» [13, 

с. 26]. Об’єм суб’єктивних прав і юридичних обов’язків, їх характер багато в чому 

залежать від юридичних фактів. Тому головне завдання, що виконують юридичні 

факти у правовому регулюванні – це забезпечення виникнення, зміни, 

припинення правовідношення [228, с. 48], забезпечення правових зв’язків між 

різними правовими явищами та суб’єктами відповідних відносин. Крім того, 

повне, точне і достовірне встановлення юридичних фактів є необхідною умовою 

для реалізації правових норм. Але повністю їх завдання у правовому регулюванні 

можна виявити завдяки функціям, які вони виконують. Правове регулювання є 

складною і багатоплановою системою, тому відповідно, є неоднакові і функції, які 

виконують у ній юридичні факти. 

Так О.Ф. Скакун відзначає, що юридичні факти виконують такі функції, як 

залучення суб’єкта права до правовідносин так і породження правосуб’єктності, її 

набуття або виникнення [585, с. 368-369]. Дійсно, норма права не створює 

правовідношення, але визначає коло суб’єктів, обставини, при наявності яких 

виникнення, зміна, припинення правовідношення є можливою, тому юридичні 

факти виступають у якості зв’язуючої ланки між нормою права і суб’єктивними 

правами і обов’язками конкретної особи [67, с. 32]. Норми права містять загальну 

модель поведінки суб’єктів. Юридичні факти, у свою чергу створюють  

перехідний місток між типовими правами і обов’язками суб’єктів права і 

конкретними правами і обов’язками суб’єктів правовідносин, здійснюють перехід 

від загального до конкретного. Тому виходить, що юридичні факти, є «активною» 

передумовою (умовою) правового регулювання. Щоб бути зв’язуючою ланкою 

між нормою права і конкретним правовідношенням, суб’єктивними правами і 

обов’язками конкретної особи юридичні факти повинні входити у всі стадії 

правового регулювання: так як спершу юридичні факти, пов’язуючись з нормою 

права, закріплюються у ній. Виникнення юридичних фактів приводить до 

виникнення суб’єктивних прав і обов’язків, що здійснюються в рамках суспільних 
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відносин. Реалізація прав і обов’язків також виступає в якості юридичних фактів – 

відповідних дій, які є змістом суспільних відносин. Юридичними фактами є і акти 

застосування норм права, що впливають на динаміку права. Юридичні факти, не 

виступаючи у якості «регулятивного елементу», відображають особливості 

способу (методу) впливу права на суспільні відносини, що регулюються і, 

одночасно, визначають своє місце у вказаному впливі. Юридичні факти також 

впливають на специфіку кола відносин, що складають предмет відповідної галузі. 

З даного приводу влучним є вислів Р.О. Халфіної, яка підкреслила, що 

співвідношення різних видів юридичних фактів, модифікації кожного із них, 

відображають особливості кола відносин, що регулюються даною галуззю права 

[696, с. 294]. Так А.З. Долова справедливо зауважує, що предмет правового 

регулювання і юридичні факти мають загальне джерело – соціальну дійсність, а 

юридичні факти – це основні елементи (фрагменти) соціальної ситуації, що 

фіксують головне у її соціальному змісті [189, с. 15]. С.С. Алексєєв виділив 

юридичні факти як одну із суттєвих характеристик методу правового 

регулювання у визначеній сфері суспільних відносин [20, с. 134]. До прикладу, 

метод правового регулювання трудового права, як і інших галузей права, 

відображає відповідні способи правового регулювання: державний 

(централізований), колективно-договірний (локальний), індивідуально-

договірний, тому зміна акцентів і співвідношення між вказаними способами 

правового регулювання, між публічним і приватноправовим змінює одночасно і 

характеристику, і зміст юридичних фактів, їх вплив на поведінку суб’єктів 

трудових відносин. Так дослідження договірних (приватноправових) начал у 

інституті колективного договору приводить до зовсім інших підходів у організації 

колективних переговорів, соціального діалогу і, відповідно, надає правового 

значення іншим юридичним фактам. Тому в даному аспекті проблема юридичних 

фактів має методологічне значення і також відображає специфіку кожної галузі як 

самостійної галузі права. 

 Що стосується функції породження правосуб’єктності, її набуття або 

виникнення, яку виконують юридичні факти, на нашу думку, не є доцільним її 



 50 

виділення. Правосуб’єктність є залежною від правового статусу, вона 

визначається правовим статусом особи. Відома й інша позиція: термін «правовий 

статус» застосовується для характеристики правового становища особи в цілому, 

а терміни правоздатність і дієздатність застосовуються стосовно до участі тих чи 

інших осіб у правовідносинах [318, с. 437]. Норма права наперед визначає 

потенційний склад учасників відповідних правовідносин, а відповідно, і їх 

правовий статус. (З цієї причини не є оправданим включення правового статусу 

(правосуб’єктності) у механізм правового регулювання).  

Крім зазначених вище функцій юридичних фактів, у залежності від зв’язку з 

елементами правової системи, виділяють ще такі функції юридичних фактів як: 

основні, додаткові і спеціальні [227, с. 628]. Так, основна функція юридичних 

фактів полягає у забезпеченні, зміні, припиненні правових відносин; до 

додаткових функцій юридичних фактів відносяться: гарантування законності, 

дотримання загальновизнаних міжнародних норм; спеціальні функції юридичних 

фактів, пов’язані з їх включенням у якості елементів у фактичні склади, у зв’язку 

з чим, вони виконують визначені функції по відношенню як до правовідношення, 

так і до фактичного складу. У фактичному складі юридичні факти можуть 

здійснювати правопороджуючу, правоперепонну, правоприпиняючу, 

правопоновлюючу функції [189, с. 10-12]. 

Отже, аналіз функцій юридичних фактів дозволяє відобразити зовнішні і 

внутрішні їх зв’язки (властивості) з іншими засобами правового регулювання. 

Виникнувши певним чином як явища-обставини, юридичні факти запускають у 

дію весь механізм правового регулювання, у зв’язку з чим породжують, 

«підживлюють», змінюють, розвивають, припиняють правовідносини. Іншими 

словами юридичні факти надають правовідносинам динамічного характеру, 

відповідного стану. Але не дивлячись на дану обставину вони не є складовими 

механізму правового регулювання, оскільки не наділені тими властивостями, якими 

наділяються правові засоби у механізмі правового регулювання (регулятивний 

характер, тобто субстанціональність, наявність правової форми тощо). 

Важливу функцію у правовому регулюванні відіграють правові відносини, 
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які поєднують в собі всі основні елементи і способи (засоби) правового 

регулювання. Необхідно відзначити, що погляди вчених на природу правових 

відносин є різною, а тому і в юридичній літературі прослідковується відсутність 

єдності думок щодо даної правової категорії. Але перш за все нам необхідно 

з’ясувати питання: в чому полягає їх сутність, чи необхідно розуміти 

правовідносини як фактичні життєві відносини, чи вони є закономірним 

юридичним зв’язком між різними суб’єктами права. І чи є цей зв’язок поза 

законодавчою діяльністю, чи цей зв’язок є результатом діяльності законодавця. 

Адже від правильності даних питань залежить яке місце правові відносини 

займають у правовому регулюванні взагалі, і у механізмі правового регулювання 

зокрема (і чи займають вони його дійсно у механізмі правового регулювання). 

Перш за все звернемося до розуміння вказаного поняття. На думку 

дореволюційних юристів, що не втратила й понині своєї актуальності, «вплив 

юридичних норм на умови здійснення наших інтересів уявляється доволі 

багатогранним, і різні форми впливу мають стільки крапок співстикування, так 

непомітно переходять одна у одну, що розібратися у них і виділити з достатньою 

визначеністю правомочність із інших наслідків регулювання наших інтересів 

юридичними нормами – справа не легка» [280, с. 148]. Але суспільне відношення 

від того і є, наприклад, трудовим правовідношенням, що будучи врегульоване 

нормами об’єктивного права, робить поведінку працівника і роботодавця 

функціонально придатною для задоволення їх інтересів. Адже щоб задовольнити 

свої життєві потреби та інтереси необхідно визнати суспільне (фактичне) 

відношення правовим. До речі, такі видатні вчені як Г.Ф. Шершеневич, 

Є.Н. Трубецький, О.С. Іоффе, Р.О. Халфіна вбачали в юридичному відношенні 

зв’язок між особами, сторони життєвих відносин між людьми, врегульованими 

нормами об’єктивного права [365,750]. Так Р.О. Халфіна підкреслювала, що 

правовідношення означає конкретне, реальне, суспільне відношення, 

опосередковане у правову форму і яке є результатом реалізації норми [696, с. 31]. 

 Сучасні вчені також визначають правове відношення як суспільне 

відношення, врегульоване правом. Так О.Ф. Скакун визначає правові відносини 
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як врегульовані нормами права суспільні відносини, що виражаються у 

конкретному зв’язку між правомочними і зобов’язуючими суб’єктами – носіями 

суб’єктивних юридичних прав, обов’язків, повноважень і відповідальності [585, с. 

345]. О.Р. Дашковська правовідносинами називає суспільні відносини, змістом 

яких є суб’єктивні права та юридичні обов’язки осіб, що охороняються державою 

[213, с. 333]. Російські вчені визначають правові відносини як відносини між 

людьми і їх організаціями, що врегульовані нормами права і які складають 

взаємозв’язок суб’єктивних прав і юридичних обов’язків учасників правовідносин 

[515, с. 366]. С.С. Алексєєв зауважує, що правові відносини, суб’єктивні права і 

обов’язки, що переводять при наявності конкретних життєвих обставин 

(юридичних фактів) абстрактні можливості і необхідність на плоскість 

конкретних, адресних суб’єктивних юридичних прав і обов’язків, і, відповідно, 

такі, що переключають правову енергію юридичних норм на рівень конкретних 

суб’єктів – носіїв прав і обов’язків [17, с. 351-352]. З точки зору як складової 

елементу механізму правового регулювання правовідносини розглядаються як 

різновид суспільних відносин, що регламентуються правовою нормою та 

виконують функції взаємодії правової норми з конкретним суб’єктом та 

визначення конкретної поведінки для персоніфікованих суб’єктів [650, с. 242-

243]. Отже, дослідники проблем правовідносин єдині в одному: правове 

відношення – це особливий вид суспільних відносин, ті із них, що врегульовані 

правом. Сутність правового відношення вчені вбачають в тому, що воно виконує 

визначену роль у процесі правового регулювання: при його посередництві (через 

нього) норма права регулює фактичні суспільні відносини [665, с. 44-48]. 

 Отже, як видно із трактування поняття правовідносин чистих правових 

відносин не існує. Форма завжди є змістовною. За юридичним змістом 

правовідносин завжди стоїть фактичний зміст. Відповідну позицію займав 

Л.С. Явич, який зв’язок правових відносин як форми реалізації права з 

фактичними суспільними відносинами вбачав у тому, що визначена частина 

вольових актів суб’єктів фактичних відносин, їх передбачувана законом вольова 

поведінка виступає в якості безпосереднього змісту правовідносин. За формою 
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правовідносини являють собою явища юридичного змісту тоді, коли за своїм 

безпосереднім змістом вони уже виходять за чисто юридичні рамки, відносяться 

до дій фактичного порядку [629, с. 482]. 

Коли мова йде про наявність правовідношення, то необхідно вияснити, що 

саме стоїть за юридичними зв’язками, які фактичні інтереси вони 

опосередковують і в які фактичні дії повинні об’єктивуватися. Але право регулює 

не всі, а лише найважливішу сферу відносин, тому суспільні відносини можуть і 

не мати юридичної форми. Будь який зв’язок, як і будь яке правовідношення, 

наприклад трудове, діє і протікає у часі певний період, а відповідно пов’язане з 

іншими відносинами як у середині себе: відносинами з нагляду і контролю за 

додержанням трудового законодавства, вирішенню трудових спорів, так і зовні: 

економічними, господарськими, адміністративними, цивільними відносинами. 

Встановлюється таке трудове відношення з метою правового регулювання, 

соціальної взаємодії як працівника так і роботодавця і тому упорядкування їх 

поведінки в цьому процесі опосередковується у форму суб’єктивних прав і 

обов’язків не просто так, а для досягнення значущої в суспільстві мети: 

«роботодавець – щоб отримати максимальні прибутки: працівник – щоб отримати 

адекватну виконаній роботі винагороду; держава зі своїм ринком споживачів і 

державними службовцями» [527, с. 103]. Тому пов’язаність суб’єктивними 

правами і обов’язками, яка виникає в межах кожного із правовідносин, здійснює 

вплив і є передумовою зв’язку суб’єктів і усередині інших правовідносин. 

Як уже зауважувалося, правовідносини виникають на основі правових норм, 

скажемо, як правило. І саме ті вимоги, які містяться в правових нормах, 

реалізуються саме у правовідносинах. Але така першість правової норми перед 

правовідносинами не завжди виправдана, бо виникнення правовідносин можливе 

до видання конкретної правової норми. В даному випадку має місце 

правоутворення, яке передує правотворчій діяльності. Тому практика допускає 

вирішення справ по аналогії. Однією із необхідних умов виникнення правових 

відносин є, як уже зазначалося, наявність юридичних фактів. Факти робить 

юридичними, в принципі, тільки норма права. Але є виключення, свого роду 
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юридична фікція, яка також породжує правові наслідки, хоча при цьому вона не є 

тотожною юридичним фактам. Факти можуть набувати характер юридичних, 

якщо вони охоплюються принципами права і не протирічать чинному 

законодавству. Допустимість таких прийомів обумовлена як метою правового 

регулювання, так і формальною визначеністю права [691, с. 244-245]. Юридичні 

фікції завжди самі засновуються на певних юридичних фактах, наявність яких є 

неодмінною умовою виникнення фікції [691, с. 244-245]. Важливо також 

розуміти, що фікція як прийом юридичної техніки використовується для 

нормування юридичних відносин, тобто відноситься до сфери нормативної, в той 

час як юридичні факти відносяться до сфери фактичної і тому лише викликають 

правові наслідки, але не нормують їх [691, с. 244-245].  

Є загальновизнаним той факт, що однією із ознак правових норм є їх 

формальна визначеність. А отже, правовідносини, що виникають на їх основі 

також стають визначеними за своїм змістом. Якщо звернутися до положення 

КЗпП України чи іншого нормативного акту, то можна визначити відразу в чому 

будуть міститися права і обов’язки тих чи інших суб’єктів правовідносин. Тому 

правові відносини є взаємопов’язаними і системними, оскільки їх системність 

зумовлює системність самого права. 

У реальному житті правові відносини завжди виступають як форма 

економічних і різних надбудовних відносин, нерозривно пов’язаних з їх 

змістом, і обумовлена ними [629, с. 482]. На норму, як і на зміни в неорганічній 

природі необхідно дивитися як на здійснене явище в об’єктивному світі, – 

явище, яке повинно бути зведено не до мотиву, а до причини. Ці причини 

кореняться в «економічному житті» суспільства. Економічна ізольованість 

окремої особи і розподіл праці у суспільстві, – є тими причинами, до яких 

зводяться докорінні відмінності права в житті суспільства, народу. Матеріальні 

умови створюють підстави для розвитку будь-якого суспільства. Економіка є 

системою економічних відносин, що безпосередньо торкається важливих сфер 

буття суспільства, які пов’язані з виробництвом, розподілом, обміном і 

споживанням матеріальних благ, призначених задовольняти людські потреби. 
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Взаємодіючи з усіма сферами суспільних відносин, економіка в публічному 

бутті «соціалізується». У разі адекватного відображення основ економічного 

укладу право урівноважує інтереси економічного класу, суспільства і кожної 

людини. … У ході правового регулювання основні економічні поняття та 

інститути … набувають нормативного змісту, оформленого в приписах права  

[584, с. 161-162]. Очевидно, економічна наука слугує не тільки для того, щоб 

розкрити причини юридичних норм і юридичних відносин, але й самі мотиви 

законодавця, а відповідно і етична сторона права коріняться в економіці. 

Звичайно, що «спираючись лише на політичні чи юридичні важелі, без 

урахування економічних відносин та їх динаміки, держава не в змозі 

забезпечувати нормальне життя людей, створювати умови для реалізації їх 

економічних, соціальних, політичних та інших прав, проголошених у 

конституції. Звідси вивчення економічної домінанти в правовій доктрині є 

невеликою часткою економічного аналізу права, який відкриває можливість 

зрозуміти сили, що діють у праві як універсальному феномені соціальної 

організації, а не тільки у визначеній правовій системі» [584, с. 162].  

В реальному житті правові відносини завжди виступають як форма 

економічних і різних надбудовних відносин, нерозривно пов’язаних з їх 

змістом, і обумовлена ними. Тому «правовідношення не може розглядатися як 

дещо, що «літає над іншими відносинами, як опосередкована ланка між ними і 

нормами права» [629, с. 482]. Аналогічної позиції притримувався Л.С. Явич, 

який зв’язок правових відносин як форми реалізації права з фактичними 

суспільними відносинами вбачав у тому, що визначена частина вольових актів 

суб’єктів фактичних відносин, їх передбачена законом вольова поведінка 

виступає у якості безпосереднього змісту правовідносин. Як зауважувалося 

раніше, за формою правовідносини є явищами юридичного змісту тоді, коли за 

своїм безпосереднім змістом вони уже виходять за чисто юридичні рамки, 

відносяться до дій фактичного порядку [770, с. 114-125]. Мова йде про те, що 

правовідносини, як єдність прав, обов’язків і фактичних дій, можуть певний 

визначений термін існувати без свого змісту – фактичних дій. Наприклад, 
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укладенню колективного договору передують колективні переговори 

(проведення консультацій, переговорів, надання відомостей) (ст. 14 КЗпП 

України), тобто колективний договір укладається не відразу, а відповідно, на 

протязі певного періоду – відповідних стадій: підготовчої, основної, заключної. 

Крім того, колективні договори підлягають повідомній реєстрації за умови 

виконання всіх необхідних умов, зазначених в Порядку про повідомну 

реєстрацію галузевих і регіональних угод і колективних договорів 

затвердженого постановою КМ від 13 лютого 2013р. [505].  Якщо ж умови не 

виконані, колективний договір повертається на доопрацювання. Як бачимо, 

існує певний проміжок часу між вказаними фактами, певними діями, які у 

буквальному їх розумінні не можна віднести до правових, а до певних 

фактичних дій, які випливають із правових, як би ними опосередковуються. В 

даному випадку необхідно говорити про правову процедуру, як оформлення 

правових відносин. Твердження про те, що в правовідношенні можуть 

органічно поєднуватися правова форма і практичні дії не відходить від істини. 

Фактичні відносини дійсно засновуються на договорі і направлені на виконання 

сторонами взятих на себе зобов’язань. … Але фактичні правовідносини є 

сферою економіки, виконуючи свої юридичні обов’язки сторони договору 

виступають в першу чергу економічними агентами, здійснюють діяльність не в 

юридичній, а в економічній сфері суспільства [629, с. 484]. Отже, зв’язок права 

і економіки є очевидним. 

Всі концепції права епохи модерну виходять з того, що їх референт – 

право – розглядається як об’єктивно існуючий феномен, який не залежить від 

волі і бажання окремих субєктів [388, с. 320-321]. Навіть теорія природного 

права, яка ототожнює право з правомочностями людини, постулює той же 

об’єктивізм: права людини надані всім і кожному, незалежно від того, бажає 

цього хто-небудь, чи ні, знає він про це, чи ні, сформульовані і забезпечені 

вони державою чи ні [388, с. 321]. Іншими словами можна сказати, що норма, 

через глибинніший свій пласт: дозволи і заборони, вже об’єктивно пов’язує 

через певні дії (події) виникнення прав і обов’язків у суб’єктів права. Їх зміст 
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визначається правовими нормами, в яких у загальній формі вказується на 

можливість наділення конкретними суб’єктивними правами і обов’язками. 

Обсяг же суб’єктивних прав і юридичних обов’язків, їх характер залежить 

часто від юридичних фактів, і, відповідно, від волевиявлення самих сторін. Так, 

при укладенні трудового договору чи контракту, зв’язок між суб’єктами 

трудових відносин – працівником і роботодавцем, буде визначатися наявністю 

взаємних прав і обов’язків, визначених у змісті правової норми. Обсяг цих прав 

і обов’язків, їх характер буде залежати від юридичного факту: наприклад, 

молодий спеціаліст, направлений на роботу, неповнолітній, який 

працевлаштувався на роботу за згодою батьків, будуть виконувати інший об’єм 

своїх обов’язків ніж звичайний працівник.  

Правовідносини – це правовий зв’язок суб’єктів права, що виникає 

внаслідок певних юридичних фактів на основі правових норм, вимоги яких 

наділяють суб’єктів правовідносин конкретними взаємними суб’єктивними 

правами і обов’язками [383, с. 79]. Правові відносини виконують визначену 

роль у процесі правового регулювання, адже саме через них, через їх 

посередництво норма права регулює фактичні суспільні відносини. Говорячи 

про місце правових відносин у механізмі правового регулювання, як 

структурної частини правового регулювання, необхідно звернути увагу на їх 

структурні компоненти, якими крім об’єкту і змісту виступають суб’єкти 

правовідносин. Оскільки право твориться людиною і для людини, то звісно, що 

суб’єкт не є елементом складової механізму правового регулювання. Нові 

реалії суспільного розвитку потребують принципово іншого осмислення даної 

проблеми. Без будь-яких сумнівів правий був С.С. Алексєєв, який неодноразово 

підкреслював, що «громадянському суспільству в умовах ліберальної 

цивілізації необхідна юридична система, центром і суттю якої є не «просто 

регулювання», не влада … а люди, людина. Відповідно до цього, як ми уже 

зауважували раніше, «право нової епохи зобов’язано, за своєю суттю, стати 

правом людей, правом людини» [18, с. 139]. Тому саме з цих позицій необхідно 
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прослідковувати зміни як у правовому регулюванні, так і у механізмі правового 

регулювання. 

Дія правового регулювання відбувається від однієї стадії до другої, від 

досягнення конкретного проміжного правового результату до реалізації іншого. 

Це все відбувається завдяки механізму правового регулювання. Сам термін 

«механізм»  означає внутрішню будову, систему певних процесів, предметів чи 

явищ, що акомпонують, зумовлюють рух всієї системи тіл, чи явищ [590, с. 

415]. Отже даний термін розуміється як узгоджена дія між собою складових 

елементів як єдиного цілого, необхідних для цієї дії відповідних засобів, 

способів, процедур, завдяки яким приводиться у рух відповідна дія для того, 

щоб реалізувати завдання і, таким чином, досягнути відповідної мети. А щоб 

реалізувати завдання і досягнути відповідної мети необхідно правильно 

«віднайти» відповідний спосіб (засіб) правового регулювання, тобто метод 

правового регулювання. Саме метод правового регулювання характеризує те, 

яким способом здійснюється правове регулювання суспільних відносин, а отже 

вплив на свідомість і поведінку суб’єктів правовідносин. Метод показує, 

насамперед, якими способами, засобами чи завдяки поєднанню 

(співвідношенню) яких способів, шляхом впливу на свідомість і поведінку 

суб’єктів можна досягти поставлених завдань і тієї мети, яка стоїть у процесі 

правового регулювання. 

Правове регулювання здійснюється відповідно до стадій, тобто за 

відповідною нормативною схемою, яка передбачає, які способи, засоби, 

прийоми і з настанням яких відповідних умов буде задіяна робота. Так, 

наприклад, на першій стадії формування і дії норм трудового права 

запроваджується відповідний правовий режим, завдяки яким будуть діяти 

суб’єкти трудових відносин. Даний правовий режим запроваджується завдяки 

таким складовим механізму як нормам права, принципам права, так і більш їх 

глибинним пластам правової матерії: дозволам, наказам, заборонам. Відповідно 

норма, наприклад трудового права, при наявності певних обставин – 

юридичного факту: наприклад, направлення молодого спеціаліста на роботу, 
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пов’язує виникнення у такої особи відповідних прав і обов’язків: прибути за 

місцем розташування юридичної особи і працевлаштуватися. У свою чергу 

роботодавець не має права відмовити у працевлаштуванні такої особи. Як 

бачимо, друга стадія правового регулювання також здійснюється завдяки таким 

правовим засобам, як норма права, принципи права, крім того, щоб 

запровадити у дію «стадію виникнення прав і обов’язків (правовідносин), 

необхідна наявність юридичних фактів, як умови (передумови), зв’язуючої 

ланки між нормою права і правовідносинами (виникненням прав і обов’язків у 

суб’єктів). Наступна стадія – стадія реалізації прав і обов’язків відбувається 

відповідно до норм трудового права, нормативних актів, у яких закладені 

програмна поведінка суб’єктів, яка виражається у конкретних діях, 

процедурних моментах. Але для того, щоб стати реальним учасником трудових 

відносин, набути статусу працівника необхідно укласти трудовий договір, який 

є угодою і «у своїй сутності завжди є джерелом виникнення прав і обов’язків 

[527, с. 241] і характеризує правові можливості сторін» [791, с. 132].  

Отже, на третій стадії правового регулювання – стадії реалізації прав і 

обов’язків, крім норм права, принципів, юридичного факту виникає такий засіб 

правового регулювання як трудовий договір. Крім того, сам трудовий договір 

може виступати юридичним фактом, реалізувати основну свою властивість – 

породжувати трудове правовідношення. Але створивши трудове 

правовідношення – категорію предмету, трудовий договір як категорія методу, 

сам починає його регулювати [117, с. 27] (про це докладніше див. розд. 4, підр. 

3). Четверта, факультативна стадія – застосування норм права, яка 

характеризується тим, що компетентний владний орган держави видає 

індивідуальний акт [13, с. 26]. Дана стадія, як стверджує С.С. Алексєєв, або 

передує виникненню правовідносин, або слугує для забезпечення їх реалізації. 

Дійсно, у нашому випадку, що пов’язаний з другою стадією правового 

регулювання – виникненням прав і обов’язків (правовідносин) чітко видно, що 

акт компетентного органу – Кабінету Міністрів, передує виникненню 

правовідносин між роботодавцем і молодим працівником. Але дана стадія є не 
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обов’язковою, оскільки вже на першій стадії – дії норми права, видно її 

регламентацію, яка направляє учасників суспільних відносин на укладення 

трудового договору: молодого спеціаліста і роботодавця, які не є ще сторонами 

трудових відносин у буквальному його розумінні.  

Отже, вся система способів, засобів, елементів механізму правового 

регулювання, як складової системи правового регулювання, повинна бути 

підібрана і сформована таким чином, щоб виправдати не тільки свою сутність, 

реалізовувати свою внутрішню мету, але й створити певні умови (передумови) 

для настання, здійснення чи реалізації наступного етапу правового 

регулювання і сприяти ефективності (результативності) правового регулювання 

в цілому. При цьому, коли ми ведемо мову про правове регулювання, про його 

механізми, то чітко повинні усвідомлювати, що поняття «регулювати» завжди 

функціонує з поняттям «охороняти», «захищати», «реалізувати». Це пов’язано, 

насамперед, з тими функціями, які виконує право, адже «власне через функцію 

права, через розуміння її сутності розкривається призначення самого права і 

напрямки його реалізації» [527, с. 232]. Правове регулювання є багатогранним 

явищем і доволі складним, а отже, включає в себе, на відповідних стадіях 

правового регулювання: механізм правового регулювання (взаємодіючі між 

собою регулятивні явища: норми права, нормативно-правові акти, принципи, 

договори), механізм реалізації та механізм охорони і захисту. Так, наприклад, 

механізм охорони і захисту трудових прав і законних інтересів включає в себе: 

складову систему норм трудового права, юридичних процедур, правових 

установ, за допомогою яких здійснюється охорона, захист і поновлення 

охоронюваних законом прав і законних інтересів сторін трудових відносин. Для 

того, щоб ефективно реалізувати дані важелі, у структурі механізму охорони і 

захисту трудових прав та законних інтересів проявляються свої методи і форми 

діяльності: державні (нагляд і контроль), колективні (соціальне партнерство), 

індивідуальні (самозахист). Всі механізми у правовому регулюванні, як 

правило, є взаємодіючими на всіх його стадіях, направлені на досягнення однієї 

мети: виконання завдань і функцій відповідної галузі права.  
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1.2.  Коло відносин, що підпадає під дію норм  трудового права  

 

Як зауважується в юридичній літературі для сучасної юридичної науки 

«подібні дослідження вкрай важливі з огляду на зміну наукової парадигми [337, с. 

7] та завдань, які стоять перед дослідниками, а саме: науковий пошук здійснювати 

через призмувідношення «людина в праві й право для людини» [395, с. 3; 316].   

Оскільки саме людина  є носієм унікальної природної здатності до праці,  

праця, якої є основним головним джерелом існування держави і суспільства», 

[527, с. 20-21] то і держава зобов’язана насамперед визнати нормативно це право і 

забезпечити всі необхідні умови для його реалізації. А оскільки право на працю 

має визначений зміст і структуру, то закріплюючи дане суб’єктивне право в 

Основному Законі, держава вкладає відповідну сутність в його юридичне 

значення і зміст. 

У конкретних правовідносинах суб’єктивні права реалізуються через 

правомочність уповноважених осіб. Традиційно правомочність складається з 

наступних елементів: право-поведінки, право-вимагання, право на домагання, 

право-користування [213, с. 343]. Тобто всі ці елементи можна уявити собі як 

одну загальну правову можливість, зауважує Н.І. Матузов. Єдність зазначених 

чотирьох можливостей, власне, й становить зміст суб'єктивного права і його 

структуру [653, с. 353; 641, с.100; 382, с. 84]. 

Право-поведінки розуміють  як можливість вести себе активно, здійснювати 

будь-які дії, як передбачені юридичними нормами, так і не заборонені законом 

[423, с. 185]. Стосовно права на працю право поведінки означає, що громадянин 

має право вчиняти відповідні дії при реалізації цього права, і йому заздалегідь не 

пропонується певний вид поведінки. Відповідно громадянин  самостійно обирає 

форму реалізації права на працю. Право-вимагання складає можливість вимоги 

вчинення певних дій від зобов'язуючого суб'єкта [423, с. 185]. Право-домагання – 

це «можливість звернутися за захистом свого порушеного права …, тобто задіяти 

в дію охоронний механізм держави» [423, с. 185]. Право-користування соціальним 
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благом це основа вищеназваних можливостей [423, с. 185]. Іншими словами 

можна сказати, що  саме суб'єктивне право передбачає «можливість користування 

певним соціальним благом: повноваження здійснювати певні дії і вимагати 

відповідних дій від інших осіб, свободу поведінки в межах, встановлених нормою 

права [643, с. 236]». Координація людської поведінки у зв'язку з володінням і 

використанням того чи іншого блага – ось дві сторони, дві функції і два 

взаємопов'язані завдання суб'єктивного права [383, с. 122], зауважує Н.І. Матузов. 

Цим ми хочемо показати, що саме право на працю, як суб’єктивне право з 

його визначеним змістом і структурою відображає  в цілому соціальне його 

призначення, а відтак і трудового права як повноцінної галузі права. Соціальне 

призначення права на працю зокрема і трудового права взагалі визначає їх місію в  

суспільстві, що нормативно закріплює держава. Це пояснюється також тією 

обставиною, що з правом на працю пов’язане право на достойне життя людини, 

без права на працю всі інші права втрачають будь-який сенс. Щодо місця права на 

працю в житті кожної людини свідчить вся історія людства, що підтверджує 

міжнародне і національне законодавство [527, с. 52]. 

З огляду на дану обставину в коло відносин, що  підпадають під сферу 

регулюючого впливу норм трудового права повинні підпадати саме ті відносини, 

які відображають «процес розкриття трудової діяльності людини, її різні сторони і 

сфери в яких протікає така діяльність»; та зрозуміти як функціонує така діяльність 

під впливом права і як вона сама впливає на право, розкриваючи його сутність. 

Такою сутністю для трудового права є праця людини, вона і визначає природу 

правового регулювання. Не уяснивши суті предмета як сукупності суспільних 

відносин, що потребують правового регулювання, неможливо зрозуміти сутність 

права, яке має регулювати ці відносини. Тому спочатку треба зрозуміти сутність 

трудових відносин, підкреслює О.І Процевський як предмета регулювання, в 

основі якого лежить праця людини як діяльність, і тільки потім можна дати 

відповідь - нормами якої галузі права їх треба регулювати. Оскільки природну 

сутність трудових відносин, продовжує вчений, визначає така якість людини як 
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здатність до праці, остільки носій праці є основою для вияснення сутності його 

цілеспрямованої, усвідомленої діяльності, що підлягає регулюванню [527, с. 20]. 

При визначенні соціального призначення права необхідно відокремлювати 

його від сутності права, в якості якого виступає така його основна властивість як 

здатність регулювати відносини. Цей висновок зроблений на основі аналізу 

поняття сутності, що розглядалася як древніми так і сучасними філософами. Тому 

«держава насамперед повинна приймати такі нормативно-правові акти, які б 

регулювали трудову діяльність людей в інтересах суспільства». Бо саме працею 

людини, як зауважує О.І. Процевський, створюються матеріальні і духовні 

цінності, завдяки яким існує і може існувати суспільство [527, с. 19]. У цій 

історичній ґенезі і бере початок сутність правового регулювання трудових 

відносин [527, с. 20]. 

Ведучи полеміку з Н.Г. Алєксандровим, А.Є. Пашерстник наголосив, що 

судження про предмет галузі права не може бути засноване лише на походженні 

відносин, на їх ґенезі, для визначення приналежності відносин до трудового права 

необхідно враховувати, «в якому зв’язку  і в якому порядку ці відносини 

виникають» [443, с. 14]. Цілком прийнятне зауваження, тим більше, коли 

необхідно виявити критерії віднесення «інших» відносин до предмету трудового 

права і вияснити, саме в чому виражається безпосередність цих зв'язків і які 

відносини мають безпосередній зв’язок з працею. Адже розуміння трудового 

правовідношення, «як складного явища» [210, с. 134] повинно бути засноване на 

визначенні останнього як зв’язку, що виникає між нормою трудового права і 

суспільним відношенням у сфері організації найманої праці і результаті реалізації 

правового припису, що закладений в нормі права.  

Отже, з’ясуємо спочатку сутність трудових відносин у їх взаємозв’язку з 

носієм унікальної здатності до праці – людини-праці, з її властивостями і 

особливостями, а також ті зв’язки і порядок (саме їх специфіку), завдяки яким 

виникають трудові відносини та похідні від них відносини.  

Але перед тим, щоб з’ясувати сутність трудових відносин, необхідно 

пам’ятати, що суспільні відносини регулюються правом, якщо вони: по-перше, є 
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свідомими і вольовими, що відповідно передбачає здатність їх учасників розуміти 

зміст та можливі наслідки своєї поведінки, а також обирати та реалізовувати її 

певні варіанти; по-друге, мають певний зовнішній вираз у поведінці суб'єктів цих 

відносин (без чого не було б можливим забезпечити надійне додержання 

правових приписів, спрямованих на їх регламентацію); по-третє, досить чітко 

визначені за їх суб'єктами та об'єктами [491, с. 11; 213, с. 212, 213]. 

Отже, визначення сутності трудових відносин пов’язується з насамперед з 

з’ясуванням поняття праці як об’єкта, що лежить в основі  предмету, та права на 

працю, тобто її складових: права-поведінки, права-вимагання, права на домагання, 

права-користування і звісно, суб’єкта праці. Всі ці явища і елементи необхідно 

розглядати і досліджувати у їх взаємозв’язку.  

Про  значення права на працю, про його фундаментальність серед інших 

соціально-економічних прав  і свобод людини свідчать дві його найважливіші 

характеристики: по-перше, в цьому праві відображена потреба держави і 

суспільства у необхідності створення матеріальних і духовних цінностей для 

життєдіяльності окремої людини і суспільства в цілому. Праця – джерело 

існування людини. Природне право на працю фактично відображає потребу 

людини створювати матеріальні та культурні цінності і таким чином здобувати 

джерела для існування для себе, своєї сім’ї, а в умовах держави – і для всього 

суспільства; по-друге саме тому право на працю закріплено міжнародними 

правовими актами і визнано Конституцією України. Завдяки реалізації права на 

працю людина розкриває свій природний творчий потенціал і тим виражає свою 

особистість [527, с. 52]. 

Забігаючи наперед, зауважимо, що праця це особиста, первинно-необхідна, 

суспільно-корисна, доцільна, інноваційна, цілеспрямована, вольова, оціночна 

діяльність, пов'язана з реалізацією унікальних властивостей людини: фізичних та 

розумових здібностей свідомо і цілеспрямовано змінювати навколишнє 

середовище, з метою створення (нових) матеріальних і духовних цінностей та 

задоволення  потреб і інтересів людини, суспільства, держави і така, що породжує 

особливий вид суспільних відносин та потребує у зв’язку з цим правового 
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регулювання. З визначення поняття праці можна відокремити її ознаки: первинно-

необхідна, суспільно-корисна, доцільна, інноваційна, цілеспрямована, оціночна 

діяльність. В залежності від її ознак людина, вступаючи у трудові відносини, 

повинна насамперед бути наділена певними властивостями: свідомістю, 

працездатністю, або здатністю до праці, володіти певними професійними 

навичками, станом здоров’я для того, щоб насамперед реалізувати право на працю 

і мати право вчиняти відповідні дії при реалізації цього права: повноваження 

здійснювати певні дії і вимагати відповідних дій від інших осіб, можливість 

вимоги вчинення певних дій від зобов'язуючого суб'єкта, можливість звернутися 

за захистом свого порушеного права (див. дет. розділ 2. підрозд. 2.1). 

Важливим є й особливе становище роботодавця як організатора 

виробництва і трудового процесу. Діяльність роботодавця багатоаспектна: він 

виступає в якості організатора виробництва, організатора праці, суб’єкта, що 

здійснює управління працею (персоналом), сторони трудового договору. При 

цьому будь-який аспект діяльності роботодавця так чи інакше впливає як на зміст, 

так і динаміку трудових правовідносин. Всі ці елементи, складаючи 

організаційно-економічні умови трудової діяльності, в тій чи іншій мірі 

впливають на трудові правовідносини, і таким чином обумовлюють коло і зміст 

обов’язків працівника. 

Попри дослідження  такої якості людини як здатності до праці, та такої   

якості роботодавця, як здатності щодо організації і управління працею (про що 

буде говоритися пізніше), необхідно дослідити характер зв’язків, що підпадають 

під регулюючий вплив  норм трудового права в процесі праці, тобто ті зв’язки, які 

не можуть самостійно існувати за рамками трудової діяльності, в основі якої 

лежить праця (робота). Тому при виникненні певної  нужди задовольнити свої 

насамперед матеріальні потреби і інтереси, людина вступає у правовий зв'язок з 

підприємством, установою, організацією, для того, щоб на підставі трудового 

договору виникли трудові відносини з роботодавцем. Стаття 21 КЗпП України 

визначає, що трудовий договір є угода між працівником і власником 

підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною 
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особою, за якою працівник зобов'язується виконувати роботу, визначену цією 

угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові, а власник 

підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична 

особа зобов'язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати 

умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про 

працю, колективним договором і угодою сторін. З даного визначення видно певні 

умови, що виробляються сторонами у формі певних зобов’язань. Адже зміст 

трудового договору становлять умови, що виробляються, як правило, самими 

сторонами і таким чином формують певні права і обов’язки, що становлять зміст 

трудових правовідносин. Але говорячи про об’єм змісту трудового договору і 

трудового правовідношення необхідно погодитися з О.І. Процевським, що зміст 

трудового договору є складовою частиною трудового правовідношення [525, с. 

61-62]. Передусім, щоб розвивати дану думку, необхідно вказати на наступне. В 

науці трудового права виробилася теорія єдиного і розрізненого(розщепленого) 

правовідношення. Родоначальником концепції єдиного трудового правовідно-

шення вважається Н.Г. Алєксандров [10], точку зору якого, як правило 

підтримували і підтримують більшість вчених [224, с. 134]. Мається на увазі, що 

єдине правовідношення «охоплює групу відносин між підприємством 

(адміністрацією) та працівниками з приводу їхньої праці, тобто вся група 

відносин (оплати, дисципліни,охорони праці тощо) входять в якості складових 

частин у загальну категорію трудового правовідношення. Конструкція 

розщепленого правовідношення охоплює лише відносини за трудовим договором. 

Інші відносини, наприклад, з приводу заохочення за працю, дисципліни, охорони 

праці, є самостійними, такі, що не входять в загальну категорію. Не вдаючись до 

дискусії з даного питання відзначимо, що на нашу думку, трудове 

правовідношення є єдиним комплексним, багатогранним відношенням, що 

включає в себе і заохочувальні і охоронні відносини, відносини щодо дисципліни 

праці, матеріальної відповідальності. Хоча на перший погляд їх можна і не 

включати до власне єдиного правовідношення, але це лише на перший погляд. 

Про це ми поговоримо пізніше, а поки що зауважимо, що концепція єдиного 
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трудового правовідношення має значення при порівнянні трудового 

правовідношення із змістом трудового договору. Адже якщо  «вторинні» 

відносини: перш за все охоронні і заохочувальні, виходять за межі «первинного» 

трудового правовідношенгня, то зміст останнього зводиться до змісту трудового 

договору. Про це, до речі, підкреслювала у своїй монографічній роботі  

Є.Н. Бондаренко [64, с. 31]. А тому й виходить, що  зміст первинного трудового 

правовідношення і зміст трудового договору є  тотожні. Тому виходячи із 

конструкції розщепленого  правовідношення є правильною і зрозумілою думка  

А.І. Процевського, коли мова йде про те,  що трудове правовідношення не може 

наповнюватися новим змістом поза волею сторін. Разом з тим, в єдиному 

трудовому правовідношенні права і обов'язки сторін встановлюються не тільки 

самими сторонами, а тому, звісно, не тільки ними вони можуть запроваджуватися, 

змінюватися або ж навіть припинятися.  Покажемо це на прикладі. На підставі 

договору між працівником і роботодавцем може встановлюватись неповна 

тривалість робочого часу, тобто менша у порівнянні з робочим часом нормальної 

тривалості (ст. 56 КЗпП України).  В одних випадках, встановлення неповного 

робочого часу є обов'язком власника або уповноваженого ним органу, в інших, 

лише правом. Така диференціація встановлена в зв'язку з тим, що окремі категорії 

громадян через різні обставини та причини не мають можливості працювати в 

режимі нормальної тривалості робочого часу. Зменшення норми робочого часу 

для цих громадян є умовою їх участі в трудових відносинах. У реалізації 

встановлення неповної тривалості робочого часу завжди лежить принцип 

добровільності, який є непорушним при вирішенні питання про укладення з 

працівником трудового договору. Визнання за громадянином права на 

встановлення неповної тривалості робочого часу не створює для власника або 

уповноваженого ним органу обов'язку укладати з цим працівником трудовий 

договір навіть у  випадку, коли стаття 56 КЗпП України відносить працівника до 

кола осіб, щодо яких власник або уповноважений ним орган зобов’язаний 

встановити неповний робочий час. Стаття 56 КЗпП України має на увазі випадки, 



 68 

коли з цією категорією правників вже укладено трудовий договір і ця умова не 

була оговорена раніше при прийнятті на роботу.  

Угода про неповний робочий час, якщо вона прийнята, є істотною умовою 

трудового договору, що укладений між сторонами. У зв'язку із змінами в 

організації виробництва і праці відповідно до ст. 32 КЗпП України допускається 

зміна істотних умов праці при продовженні роботи за тією ж спеціальністю, 

кваліфікацією та посадою. До істотних умов праці віднесено «встановлення або 

скасування неповного робочого часу». Тому висловлені в юридичній літературі 

думки, що особа, яка прийнята на роботу з неповним робочим часом не може бути 

переведена, без її згоди, на звичайні умови праці і навпаки, ми вважаємо 

помилковими. Помилковими у зв’язку з тим, що можливість такої  зміни істотних 

умов трудового договору передбачена законом, саме частиною 3 статті 32 КЗпП 

України. Інша справа, що необхідно ставити питання про скасування цього 

положення закону, оскільки істотна умова праці, встановлена угодою сторін, не 

може бути зміненою в односторонньому порядку власником або уповноваженим 

ним органом [121, с. 46].  

Право на скорочену тривалість робочого часу передбачено в силу закону, ст. 

52 КЗпП України, а тому незалежно від того, чи оговорювалась така умова при 

прийнятті на роботу, чи ні з особою, що має на це право, вона все ж таки буде 

мати право працювати скорочену тривалість, а роботодавець зобов’язаний 

забезпечити реалізацію даного права. Відповідне стосується і норм  відпусток і 

оплати і охорони праці. Отже, зміст трудового договору і трудового 

правовідношення можуть і не співпадати за об’ємом. І це пояснюється насамперед 

природою трудового права, як галузі права, що ввібрала в себе  як 

приватноправові так і публічно-правові елементи. Держава, насамперед, повинна 

реалізовувати захисну функцію, що властива трудовому праву, через заборони, 

приписи, тобто через державний (централізований) спосіб правового 

регулювання. Тому вона встановлює першочергово ті приписи, які наповнюються, 

конкретизуються в подальшому договірним регулюванням. 
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Цікава постає річ, де в силу ст.21 КЗпП України в угоді, якою є трудовий 

договір працівник зобов'язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з 

підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові, а роботодавець… 

зобов’язується забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, 

передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін. 

Чи відносяться заохочувальні відносини, відносини по дисципліні праці до 

трудового правовідношення, чи вони є самостійними. Чи не в Правилах 

внутрішнього розпорядку структурно відображені права і обов’язки і працівників 

і роботодавців, де вони повинні дотримуватися дисципліни праці, роботодавець 

повинен створювати умови для зростання продуктивності праці, заохочувати за 

сумлінну працю. До речі заохочення за успіхи у праці є одним із розділів Правил 

внутрішнього трудового розпорядку підприємства. Інше питання, що зараз таких 

правил може навіть не існувати, але законодавчо це закріплено. Те ж саме 

стосується відносин з охорони праці. Уже при прийнятті на роботу роботодавець 

зобов’язується забезпечити працівнику умови праці, що передбачені 

законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін. Про це 

також повинна турбуватися держава, закріпивши дане положення у ст. 21 КЗпП 

України. До речі, з моменту укладення трудового договору особа вважається 

застрахованою, з усіма випливаючи ми з цього наслідками. Тому нічого не існує 

самого по собі, навіть ті самі колективні відносини виникли через те, що виникли 

насамперед трудові відносини, які їх підживлюють, а не навпаки. Тому ми не 

можемо погодитися з думкою С.В. Венедиктова про те, що указані відносини 

(трудові) самі по собі  ….   одноманітні, що випливає з положень діючого 

законодавства про працю, а саме із тієї ж ст. 21 КЗпП України [97, с. 20]. Трудові 

відносини є одноманітними за назвою, а не за змістом. Трудові відносини є 

багатогранні і багаті за своїм змістом. Трудова діяльність повинна розглядатися з 

позицій соціальної взаємодії. А отже, необхідно говорити про багатогранність і 

комплексність трудових відносин.  Масштаби регулювання трудових відносин не 

можуть бути однаковими в силу динамізму трудового права, що вирішує все 
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більш складні завдання політичного і економічного розвитку держави, писав  

Ю.П. Орловський [226, с. 206-207].  

Трудові правовідносини є динамічними  явищами суспільного життя.  

А тому вони, як і їх зміст не повинні прирівнюватися, тобто лише зводитися до 

змісту норми трудового права. У більшості випадків нормативний підхід, який 

використовується при аналізі змісту правовідносин трактує останні як сукупність 

суб’єктивних юридичних прав і обов’язків учасників даних відносин. При такому 

розумінні можна сказати, що  правовідносини поставлені в один ряд з правовими 

нормами, а їх особливості полягають в тому, що правовідносини є комплексом 

прав і обов’язків суб’єктів правовідношення. У свій час А.А. Піонтковський 

підкреслював, що правовідношення є норма права в її здійсненні [462, с. 18]. За 

такої трактовки виходить, що правовідношення є супутником будь-якої правової 

норми, що дає підстави для ототожнення норми права і правовідношення. Але не 

всяка норма права може бути реалізована у правовідношенні. Правовідношення 

виступає як особливий стан суспільного відношення і є результатом дії правової 

норми, що не дає підстав для такого ототожнення. Правовідносини є 

динамічними, тому їх необхідно  розглядати як врегульовані нормами права 

суспільні відносини, що представляють насамперед практичну реалізацію 

суб'єктивних прав і обов'язків учасників правовідносин. Процес реалізації і 

виступає тим комплексом юридично значущої діяльності, яка спрямована на 

реалізацію своїх потенційних прав і виконання потенційних обов’язків. Отже 

виходить, що норма права покликана врегулювати той комплекс дій, що є  

реалізацією комплексу прав і обов'язків, тобто правовідношення. З даних позицій 

щодо трактування правовідношення уявляється правильним твердження  

А.П. Вершиніна про те, що «зміст … є діяльність його суб’єктів» [98, с. 55].  

У такому аспекті його розуміння правовідношення і його зміст не прирівнюються 

до змісту норми права. Таким чином, зміст правовідношення може бути 

розглянутий в якості реалізації припису норми права в результаті регулювання 

суспільного відношення або в якості безпосередньої діяльності суб’єктів, що 

направлена на реалізацію відповідної норми права. Саме цим ми хочемо показати 
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те, що говорячи про структуру трудового правовідношення необхідно попри 

об’єкт, суб’єктів – їх суб’єктивні права і обов’язки показати правовий зв'язок між 

суб’єктами правовідношення,  що виникають в результаті їх діяльності щодо 

реалізації своїх суб’єктивних прав і обов’язків. 

С.С. Алєксєєв аналізуючи категорію «структура правовідношення»  

вказував, що  число елементів правовідношення може змінюватися в залежності 

від того, з якої точки зору розглядається воно само. Правовідношення розуміється 

як єдність фактичного змісту і юридичної форми,  що включає у свою структуру 

не тільки права і обов’язки суб’єктів, але й самих суб’єктів, а також об’єкти 

правовідношення. Погоджуючись з наведеним, можна зробити висновок про те, 

що поняття зміст і структура С.С. Алєксєєв не вважає тотожніми. Отже, 

структурний склад правовідношення  включає в себе: об’єкт правовідносин, 

суб’єкти правовідносин, суб’єктивні права і обов’язки правовідносин, що 

засновані на приписі норм права, зв'язок між суб’єктами правовідносин, що 

виникає як наслідок діяльності суб’єктів щодо реалізації своїх суб’єктивних прав і 

виконання юридичних обов’язків. Зміст же трудового правовідношення 

визначається характером дій його суб’єктів щодо реалізації суб’єктивних прав і 

кореспондуючих обов’язків, що передбачені нормами трудового права. Зміст 

трудового правовідношення є реалізація суб’єктивних прав і юридичних 

обов’язків його суб’єктів, що встановлені трудовим законодавством. Тобто можна 

сказати, що зміст трудового правовідношення – це право в дії, реалізація 

складових елементів права на працю – правомочностей.  Завдяки  характеру дій 

суб’єктів щодо реалізації суб’єктивних прав і кореспондуючих обов’язків, 

передбачається також  характер зв’язків, що підпадають під регулюючий вплив  

норм трудового права в процесі праці. Але для виявлення критеріїв віднесення 

«інших» відносин до предмету необхідно вияснити в чому виражається 

«безпосередність» зв’язку  і які ще відносини мають безпосередній зв'язок саме з 

працею, тобто не можуть самостійно існувати за рамками трудової діяльності, в 

основі якої лежить праця (робота). 
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Як зауважувалося раніше, в системі основних прав і свобод громадян у 

сфері праці власне  право на працю повинно бути на першому місці, оскільки саме 

право на працю є передумовою для здійснення всіх інших прав.  Адже праця 

необхідна умова існування людини і суспільства і держави.  Тому основним 

призначенням права на працю є створення робочих мість, для задоволення 

людьми своїх потреб і інтересів. Мова йде про відносини зайнятості і 

працевлаштування. Постає питання, чи входять дані відносини в коло тих 

відносин, які підпадають під регулятивну дію норми права. Іншими словами як 

необхідно оцінювати галузеву природу цих відносин. Адже саме Закон України 

«Про зайнятість населення» від 5 липня 2012р. у преамбулі визначає правові, 

економічні та організаційні засади реалізації державної політики у сфері 

зайнятості населення, гарантії держави щодо захисту прав громадян на працю та 

реалізації їхніх прав на соціальний захист від безробіття [497]. Зазначений закон 

закріплює комплекс правових, економічних та організаційних заходів, 

спрямованих на забезпечення реалізації права особи на працю певні обов’язки 

державних органів щодо працевлаштування громадян.  Статтею 5 Закону «Про 

зайнятість населення» встановлені гарантії держави  у сфері зайнятості населення, 

серед яких названі:  безоплатне сприяння у працевлаштуванні, обранні підходящої 

роботи та одержанні інформації про ситуацію на ринку праці та перспективи його 

розвитку; соціальний захист у разі настання безробіття; захист від дискримінації у 

сфері зайнятості, необґрунтованої відмови у найманні на роботу і незаконного 

звільнення; додаткове сприяння у працевлаштуванні окремих категорій громадян. 

Заходи щодо сприяння зайнятості населення Закон спрямовує на: створення умов 

для активного пошуку роботи безробітними; підвищення конкурентоспромож-

ності осіб на ринку праці. До заходів щодо сприяння зайнятості населення 

належать: стимулювання діяльності роботодавців, спрямованої на створення 

нових робочих місць та працевлаштування безробітних; сприяння забезпеченню 

молоді першим робочим місцем …, фізичних осіб, які застосовують найману 

працю, молоді, яка навчається; забезпечення участі безробітних у громадських 

роботах та інших роботах тимчасового характеру (ст. 24). Отже, комплекс 
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відносин, що розглядається повязується насамперед з працевлаштування 

безробітних, надання їм роботи, в тому числі тимчасового характеру, а тому 

охоплюються сферою дії норм трудового права. Необхідно відначити, що цей 

комплекс відносин одночасно регулюється нормами і трудового права і нормами 

адміністративного права. Якщо проаналізувати положення Закону «Про 

зайнятість населення», то можна констатувати, що ступінь урегульованості 

відносин щодо зайнятості і працевлаштування нормами трудового права є різною. 

Відразу виникає питання, які критерії віднесення цих відносин саме до кола тих 

відносин, що підпадають до кола предмету трудового права? Ті відносини, які 

безпосередньо пов’язані з працею. Іншими словами можна сказати, що відносини 

зайнятості і працевлаштування самі по собі не можуть самостійно існувати за 

рамками трудової діяльності, в основі якої лежить праця (робота). Бо завдяки саме 

праці вони мають право на існування. Інше питання, що ступінь урегульованості 

даних відносин, що підпадає під норми трудового права буде різною порівняно з 

іншими відносинами. 

Саме праця яка покликана створювати певні матеріальні блага та 

задовольняти різносторонні потреби людей потребує регламентації міри праці, 

шляхом встановлення тривалості робочого часу. Щоб надати більшої гнучкості 

виробничому процесу у багатьох випадках ситуація аналізується з позиції захисту 

прав працівників, при цьому, звісно, виходячи з побажань роботодавця. Тому 

вирішення таких питань лежать саме у сфері регулювання робочого часу, оскільки 

саме функціями правового регулювання робочого часу є: охоронна функція, яка 

спрямована на відновлення працездатності працівників, та забезпечує охорону 

здоров'я працівника від надмірної перевтоми і сприяє його професійній 

працездатності; виробнича функція, яка забезпечує  повну реалізацію робочого 

часу та його продуктивність; гарантійна функція, яка полягає у встановленні 

державою максимальної тривалості робочого часу, дотримання якої є 

обов'язковим для всіх роботодавців [397; 598]. 

На сьогодні тенденція, що пов'язана з розширенням сфери договірного 

регулювання в сфері робочого часу проявляється в тому, що частина питань, які 
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раніше вирішувалися на державному  (централізованому) рівні сьогодні передані 

на колективно-договірний (локальний) рівень. Дана тенденція викликана 

передусім, відмовою від зрощування інтересів людини, суспільства і держави та  

зміною обсягу  свободи праці. Різносторонність умов застосування праці 

породжує необхідність особливого регулювання робочого часу при появі 

нетипових трудових договорів і окремих категорій працівників. 

Інститут робочого часу, згідно з більшістю думок зарубіжних вчених, є 

одним з центральних інститутів трудового права. Час, як і оплата праці, підлягає 

вимірюванню та встановленні стандартів, час та оплата є центральними 

елементами в будь-яких трудових відносинах [793, p. 186 ]. Як зауважують західні 

юристи [798], робочий час та оплата праці є основними джерелами конфлікту між 

працівниками та роботодавцями, однак, конфлікти з приводу часу, на відміну від 

конфліктів з приводу оплати, не можуть бути вирішені простим збільшенням 

оплати праці.  

Підкреслюючи значення правового регулювання робочого часу необхідно 

підкреслити, що правовому регулюванню підлягає не весь час, на протязі якого  

людина займається працею, а лише час, що складає період виконання роботи в 

якості працівника. Разом з тим,  необхідно дотримуватися певного балансу 

робочого часу і часу відпочинку, оскільки дисбаланс між робочим часом і часом 

відпочинку може призвести до невідворотних наслідків для здоров’я працюючого 

населення. Адже здоров’я – це стан повного фізичного, психологічного і 

соціального благополуччя, а не тільки відсутність хвороб і фізичних вад [434]. 

Дана норма дозволяє нам констатувати про взаємообумовленість і правову єдність 

інститутів як робочого часу так і часу відпочинку. Основний Закон (ст. 45) 

закріплює право кожного на відпочинок.  

Закріплюючи дане право як невід'ємне право кожної людини, Основний 

Закон передбачає (ст. 45), що надання днів щотижневого відпочинку, оплачуваної 

щорічної відпустки, встановлення скороченого робочого дня щодо окремих 

професій і виробництв, скороченої тривалості роботи у нічний час гарантуються 

не всім громадянам, а тільки тим, що працюють. А відтак, тільки на особу, що 
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набула статусу працівника поширюються гарантії щодо норми тривалості 

робочого часу,  права на неповний і скорочений робочий час, права на різного 

роду відпочинок, компенсацію за неотриману відпустку, тощо. Такий підхід, 

звичайно, є правильним. Людина, що займається індивідуальною трудовою 

діяльністю або є засновником і одночасно керівником приватної фірми 

самостійно організовує свою працю і сама відповідно вирішує питання про свій 

відпочинок. Але незалежно від того, де задіяна праця людини, роботодавець, 

незалежно від форм господарювання повинен створити для неї комфортні умови 

праці, в тому числі і для відпочинку. Адже праця – це будь-яке напруження 

тілесних або розумових здібностей людини (В.І. Даль), це все те, що стомлює 

людину; те, що вона має і на що здатна. А здатність до праці одна із якостей 

людини і її відділити неможливо [527, с. 58]. Як бачимо, праця не можлива без 

встановлення її міри і відпочинку. 

Здійснюючи трудову діяльність людина насамперед отримує заробіток для 

задоволення своїх потреб. Аналіз відносин щодо оплати праці в аспекті 

регулятивної дії норм трудового права дозволяє зробити висновки, що 

об’єднуючою ознакою даних відносин є їх трудоправова спрямованість, оскільки 

умова щодо оплати праці є однією із основних умов, що випливає із ст. 21 КЗпП 

України. Основу комплексу відносин складають правовідносини щодо оплати 

праці в колективах підприємства, установи, організації роботодавця що 

регулюють через колективні і трудові договори форми системи оплати праці, 

надбавки, доплати та інші механізми регламентації відносин з оплати праці. Весь 

комплекс даних відносин з позицій теорії трудового права складає правовий 

інститут оплати праці. Норми,  що стосуються заробітної плати є присутніми на 

всіх рівнях правового регулювання трудових відносин.  

Поряд із заробітком у сфері найманої праці працівник отримує можливість 

самореалізації. Саме цим пояснюється поклінний, добре мотивований інтерес у 

найманого працівника до добросовісної праці – формі самореалізації своїх 

можливостей, зароблянню засобів  до існування як ефективного способу 

збільшити заробіток, підвищити свій соціальний статус, підкреслює В.М. Лєбедєв 
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[324, с. 81]. Роботодавець має можливість самостійно, або через своїх 

представників регулярно оцінювати результати добросовісної праці… . Така 

оцінка дозволяє роботодавцю, звертаючись до матеріального інтересу працівника, 

його матеріальної заінтересованості в результатах своєї праці, оперативно 

впливати на трудову поведінку виконавця, коректуючи розмір нарахованої і  

виплаченої працівнику заробітної плати. Форми, системи оплати праці надають 

роботодавцю таку можливість [324, с. 82].  

Завдання підвищення продуктивності праці в першу чергу потребує від 

працівника повної мобілізації розумових і фізичних сил, самодисципліни. Адже 

від рівня дисциплінованості працівника знаходяться у прямій залежності фактичні 

результати праці як самого працівника так і підприємства в цілому. Необхідно 

зауважити, що дисципліна праці на підприємстві, установі, організації є 

виконанням суб’єктами трудових відносин вимог не тільки технологічного 

процесу в якому вони зайняті, а й дотримання відповідного внутрішнього 

розпорядку, в силу ст. 21 КЗпП України. Адже внутрішній трудовий розпорядок 

неможливо розглядати у відриві від трудової дисципліни. Без забезпечення 

порядку праці не може бути належної трудової дисципліни без якої порушується 

процес колективної праці [104, с. 37]. Як підкреслює В.М. Лєбедєв 

дисциплінованість – це свого роду кінцевий результат формування найманого 

працівника. Вона завжди персоніфікована, як якісна характеристика учасника 

спільної праці, своєчасно і точно виконуючого вимоги технологічного процесу, 

дотримуючого внутрішній трудовий розпорядок організації, її підрозділу 

стосовно до визначеного робочого місця, робочого часу, трудової функції.  

А також що підкорюється законним наказам (розпорядженням) працівника. Отже, 

дисциплінованість – це передусім результат самоформування, самовиховання 

найманого працівника [324, с. 122], без якої неможливе досягнення професійного 

росту, самовизначення працівника. Як бачимо дисципліна є постійним 

супутником праці і невіддільна від неї.  

Здійснюючи управління працею роботодавець несе всю повноту 

відповідальності за організацію трудового процесу. Це пояснює позицію 
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законодавця про закріплення відповідної норми в КЗпП України щодо 

бережливого  ставлення  працівника до майна підприємства, установи, організації 

і вжиття  заходів до запобігання шкоді (ст.131 КЗпП України). Інакше, працівники  

будуть нести матеріальну відповідальність за шкоду, заподіяну підприємству, 

установі, організації внаслідок порушення покладених на них трудових обов'язків. 

Мова йде про  відносини з матеріальної відповідальності. Ведучи дискусію з  

П.Р. Ставиським щодо самостійності відносин з матеріальної відповідальності 

(концепція розщепленого трудового правовідношення), Н.М. Хуторян, 

розглядаючи матеріальну відповідальність у позитивному і негативному аспектах, 

прийшла до висновку, що в результаті укладення трудового договору виникають 

не одне, а ціла система трудових відносин. Посилаючись на А.Р. Мацюка, який 

розглядає матеріальну відповідальність як правовідношення хоч і безпосереднє, 

але тимчасове, епізодичне, розривне, вчена стверджує, «що це можна віднести 

лише до негативної матеріальної відповідальності, але ці риси не є характерними 

для позитивної матеріальної відповідальності, зокрема такого її елемента, як 

бережливе ставлення до майна роботодавця, цей елемент, продовжує вчена, 

входить постійним компонентом до складу основного трудового 

правовідношення» [709, с. 125-126].  

Не будучи прихильником поділу матеріальної відповідальності на 

позитивну і негативну відзначимо, що справа не у назві вказаної відповідальності, 

а у суті самого питання про те, як необхідно характеризувати матеріальну 

відповідальність. У матеріальній відповідальності працівників за шкоду заподіяну 

підприємству є два аспекти: нормативний і фактичний. Коли матеріальну 

відповідальність розглядати з точки зору нормативного її аспекту, то об’єктом 

здійснення працівником правопорушення є внутрішній трудовий розпорядок, 

який в якості його вимоги і елемента складає трудовий обов’язок працівника 

бережливо ставитися до майна підприємства, установи, організації, тобто майна 

роботодавця. Порушуючи це правило, працівник здійснює таким чином 

дисциплінарний проступок,  що має своїм наслідком заподіяння шкоди майну 

роботодавця. Якщо ж матеріальну відповідальність розглядати з точки зору 
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фактичного її аспекту, то об’єктом здійсненого діяння є майно роботодавця. Це 

пояснює позицію про те, що в науці трудового права було запропоновано 

неправомірні діяння працівника, в результаті якого заподіюється шкода майну 

роботодавця, вважати майновим правопорушенням, щоб відрізнити його від 

дисциплінарного проступку [480, с. 418]. А оскільки і нормативний і фактичний 

аспекти властиві одній правовій категорії – матеріальній відповідальності, то й 

підставою для притягнення до матеріальної відповідальності є дисциплінарний 

проступок, елементи  якого  ускладнені заподіянням шкоди майну роботодавця.  

Отже відносини з матеріальної відповідальності входять до кола відносин, 

що підпадають під регулятивний вплив норм трудового права. Ми поділяємо 

думку П.Р. Стависького про те, що відносини з матеріальної відповідальності не 

становлять самостійного правовідношення, а є лише новим зв’язком, що 

породжує додаткові права і обов’язки у тих же суб’єктів [614, с. 7].  

Визначаючи галузеву природу інституту охорони праці, необхідно визнати, 

що основна частина цих відносин на рівні трудових відносин входить в коло 

відносин, що підпадає під регулятивний вплив норм трудового права. Оскільки 

Україна проголосила себе соціальною державою, той політика її направлена на 

створення тих умов, що забезпечують гідне життя і вільний розвиток людини, 

охорону праці і здоров’я людини.  Проголошуючи право на працю, в умовах, що  

відповідають вимогам безпеки і гігієни, держава забезпечує охорону праці і 

здоров’я працюючого населення, здійснюючи при цьому відповідні функції. 

Аналізуючи ст. 1 Закону України «Про охорону праці» [501] від 14 жовтня 1992р., 

згідно якої охорона праці є система збереження життя і здоров’я працівників у 

процесі трудової діяльності, правове поняття охорони праці доцільно розглядати 

як комплексний інститут, що входить в систему трудового права. Належні і 

безпечні умови праці випливають із змісту самого трудового договору, а це 

означає, що тільки уклавши трудовий договір працівник має право на таку 

охорону.  При цьому охорона праці завжди повинна бути належним чином 

організована і забезпечена зі сторони роботодавця, незалежно від того, в яких 

умовах працює працівник. Останнє тільки характеризує вид і об’єм самого 
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захисту.  Поряд з інститутом охорони праці, охорона і захист працівника в процесі 

трудової діяльності здійснюється нормами всіх інститутів трудового права. Це ще 

раз підтверджує ту обставину, що з правом на працю нерозривно пов’язано право на 

достойне життя та її охорону, а також те, що трудове відношення йде в ногу з 

охоронним відношенням і не віддільне від нього, як і всі інші. Таким чином, вказані 

відносини входять в коло відносин, що утворюють предмет трудового права.  

Для трудового права як галузі права є характерними й ті відносини, які 

виникають з приводу встановлення умов праці шляхом прийняття локальних 

правових норм. … такі відносини іноді називають колективними трудовими 

відносинами [527, с. 136]. Так, Р.З. Лівшиць вважає, що колективні трудові 

відносини обмежуються рамками конкретного підприємства і тому їх суб’єктним 

складом є роботодавець і трудовий колектив чи профспілки. З огляду на дану 

обставину вчений не вважає колективними і не відносить до предмету трудового 

права відносини, які пов’язані  з підготовкою і укладенням генеральної угоди, 

галузевих та регіональних (територіальних) угод. Даючи відповідь на питання про 

входження даних відносин до предмету трудового права необхідно розглянути 

питання про те, які власне відносини регулюються шляхом укладання 

колективних угод, іншими словами, що є їх предметом. Якщо проаналізувати 

Закон «Про колективні договори і угоди» від 1 липня 1993р. [498] ст. 1, то можна 

звернути увагу на ту обставину, що вони укладаються з метою регулювання 

виробничих, трудових і соціально-економічних відносин. Законом України «Про 

колективні договори і угоди» від 1 липня 1993р. була закладена система 

соціального партнерства і відповідно, у зв'язку з цим, отримали розвиток 

соціально-партнерські відносини. Проте в самій преамбулі Закону йде мова про 

те, що   закон визначає  правові  засади  розробки,  укладення та виконання  

колективних  договорів  і   угод   з   метою   сприяння регулюванню трудових 

відносин та  соціально-економічних  інтересів. В  самому тексті Закону (ст. 1), де 

визначена регулятивна сфера, соціально-партнерські відносини не названі, в 

ньому мова йде тільки про трудові відносини., хоча сфера дії Закону не 

обмежується власне трудовими відносинами, а поширюється і на соціально-
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економічні, і виробничі відносини (ст. 1), тоді як в преамбулі закону мова йде про 

регулювання тільки трудових відносин і задоволення соціально-економічних 

інтересів. Термін «трудові відносини» розглядається у цьому Законі у вузькому 

розумінні, з огляду на ту обставину, що ще  вказані інші відносини:соціально-

економічні (у преамбулі вони вказані з позицій не відносин, а інтересу.), 

виробничі (ст. 1). Разом з тим, ст. 2 Закону підкреслює широку сферу дії 

вказаного закону: колективний   договір   укладається   на   підприємствах,   в 

установах, організаціях незалежно  від  форм власності і господарювання, які  

використовують  найману  працю  і мають право юридичної особи. Як видно, 

законодавець формально розширив сферу дії частини норм трудового права: 

реальна ст. 1 і ст. 2 Закону «Про колективні договори і угоди» перебувають в 

протиріччі: ст.1Закону отримала вузьку сферу регулювання, а ст. 2 Закону – 

широку сферу дії Закону. 

Отже, в даному випадку сфера дії окремих нормативних актів, що 

відносяться до системи трудового законодавства, вийшла за рамки легально 

закріпленої вузької сфери регулювання. Тому необхідно передусім уточнити 

терміни, що вживаються в  Законі «Про колективні договори і угоди», та усунути 

суперечності, що є наявні в тексті Закону, а також привести цей Закон у 

відповідність з діючою системою нормативних актів. А отже,  термін «трудові 

відносини», необхідно замінити на термін «соціально-трудові відносини», оскільки 

смислове призначення зазначеного терміну має більш широке значення. Дана 

проблема піднімалася в юридичній літературі уже неодноразово [28; 148, с. 82]. 

Отже, можна зробити висновок, що предметом колективних угод повинні 

виступати виробничі, трудові та соціально-економічні відносини. Крім того, ст.8 

Закону «Про колективні договори і угоди» зазначає, що угодою на національному 

рівні регулюються основні принципи і норми реалізації соціально-економічної 

політики і трудових відносин, зокрема щодо: гарантій праці і забезпечення 

продуктивної зайнятості; мінімальних соціальних гарантій оплати праці і доходів 

всіх груп і верств населення, які забезпечували б достатній рівень життя; розміру 

прожиткового мінімуму, мінімальних нормативів; соціального страхування; 
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трудових відносин, режиму роботи і відпочинку; умов зростання фондів оплати 

праці та встановлення міжгалузевих співвідношень в оплаті праці. Угода на 

галузевому рівні включає: нормування і оплати праці, встановлення для 

підприємств галузі (підгалузі) мінімальних гарантій заробітної плати відповідно 

до кваліфікації на основі єдиної тарифної сітки по мінімальній межі та 

мінімальних розмірів доплат і надбавок з урахуванням специфіки, умов праці 

окремих професійних груп і категорій працівників галузі (підгалузі); 

встановлення мінімальних соціальних гарантій, компенсацій, пільг у сфері праці і 

зайнятості; трудових відносин; умов і охорони праці; житлово-побутового, 

медичного, культурного обслуговування, організації оздоровлення і відпочинку; 

умов зростання фондів оплати праці. Угоди на територіальному рівні регулюють 

норми соціального захисту найманих працівників підприємств, включають вищі 

порівняно з генеральною угодою соціальні гарантії, компенсації, пільги [498]. 

Виходячи із загальної характеристик національної, галузевої і 

територіальної угод можна зробити висновок, що угода на національному рівні 

повинна встановлювати загальні принципи регулювання соціально-трудових 

відносин, що безпосередньо у ній і закріплено. У свою чергу – галузева і 

територіальна угоди  визначають і закріплюють умови праці, оплати, різного роду 

пільги і гарантії для працівників. В сукупності, ці норми законодавства  

дозволяють зробити висновок про те, що за допомогою даних угод може 

здійснюватися регулювання великого кола  суспільних відносин. Як бачимо, зміст 

угод охоплюють трудові і пов’язані з ними відносини соціального, економічного і 

виробничого характерку.  Дана пропозиція законодавця може бути прийнятна, 

оскільки  зведення предмету колективних угод виключно до трудових (соціально-

трудових) відносин позбавило б роботодавця включати положення, які б 

відповідали його інтересам, крім інтересів, звісно, працівника. В даному аспекті 

також вбачається концепція нового кодексу, з метою найти розумний баланс 

інтересів як працівників  так і роботодавців. У зв'язку зі сказаним, доречним є 

з'ясування поняття колективних трудових відносин.  
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Під колективними трудовими відносинами, як правило, розуміються 

відносини між представниками працівників і роботодавцем (роботодавцями), що 

виникають з приводу ведення колективних переговорів і укладення колективних 

договорів, угод, внесення в них відповідних доповнень, змін, проведення 

консультацій з питань регулювання трудових і безпосередньо пов’язаних з ними 

відносин, забезпечення гарантій трудових прав працівників і вдосконалення 

законодавства про працю, участь представників працівників у управлінні  

організацією, участь представників працівників і роботодавців в досудовому та 

позасудовому вирішенні трудових спорів (індивідуальних і колективних), участь в 

управлінні позабюджетними соціальними фондами [347, с. 172-173; 418, с. 16]. Як 

вірно зауважує Г.І. Чанишева індивідуальні трудові відносини є тим підґрунтям, 

на якому існують колективні [719, с. 16]. Далі вчена зауважує, що в сучасних 

умовах індивідуальні трудові правовідносини не можуть існувати без 

колективних через те, що для усіх роботодавців є обов’язковими положення 

колективних угод, які укладаються на державному, галузевому, регіональному 

рівнях[719, с. 16]. Чимало положень трудового законодавства, продовжує вчена, 

щодо робочого часу, часу відпочинку, оплати праці, охорони здоров’я працівників 

у процесі праці та інших положень можуть бути реалізовані на підприємстві (в 

організації) лише шляхом укладення колективного договору [719, с. 16]. Різні 

елементи суспільної форми праці – оплата праці, її нормування, робочий час, 

дисципліна праці, охорона здоров’я працівників на виробництві та ін. – є 

об’єктами індивідуальних і колективних трудових правовідносин [719, с. 17]. З 

вищевикладеного можна зробити висновок, що до колективнивних відносин 

відносяться відносини нормування праці, її оплата, робочий час, час відпочинку. 

Разом з тим, необхідно зауважити, що наявність у колективній угоді або 

трудовому договорі будь-яких врегульованих суспільних відносин не робить їх 

колективними або індивідуальними, оскільки визначальною має бути бути 

природа відносин, яка закладена у їх носії. Крім того, щоб визнати  трудове  

відношення колективним чи індивідуалним необхідно уяснити насамперед 

характер їх самої процедури захисту.  
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Проблема колективних відносин в трудовому праві піднімається не вперше. 

Вона бере свій початок  з праць Л.Я. Гінцбурга «Социалистическое трудовое 

правовоотношение» і в подальшому отримала свій розвиток в роботах  

С.А. Іванова та Р.З. Лівшиця, А.Р. Мацюка, О.С. Пашкова, О.В. Смирнова,  

В.І. Смолярчука, Г.І. Чанишевої. Вчені висунули і обґрунтували концепцію згідно 

якої трудові відносини, що становлять предмет трудового права проявляються у 

формі індивідуальних і колективних відносин. Разом  з тим, деякі науковці не 

визнають віднесення колективних трудових відносин до трудових [519, с. 159]. 

Необхідно зауважити, що хоча місце колективних трудових відносин в предметі 

трудового права не є визначальним фактором, головне, що колективні трудові 

відносини, так чи інакше, відносяться до предмету трудового права. 

Якщо звернутися до преамбули Закону «Про колективні договори і угоди» 

то можна підкреслити ту обставину, що угоди носять комплексний характер. На 

це вказує мета самого Закону, в якості якої виділяються: регулювання 

виробничих, трудових і соціально-економічних відносин і узгодження інтересів 

працівників та роботодавців. Отже, в цілому соціальне партнерство пронизує всі 

виробничі і трудові відносини і, таким чином, угоди на національному, 

галузевому і територіальному рівнях є джерелом трудового права в тій частині, де 

регулюються трудові та пов’язані з ними відносини. Стаття 5 Закону «Про 

колективні договори і угоди»  встановлює співвідношення законодавства і 

колективного договору, угоди, трудового договору: умови колективних договорів 

або угод, що погіршують порівняно з чинним законодавством становище 

працівників є недійсними і забороняється включати їх до договорів і угод. Таке 

обмеження щодо включення відповідного кола питань в процесі процедури 

проведення колективних переговорів можна розглядати як положення, що не 

відповідає положенням Конвенції МОП №98 «Про застосування принципів права 

на організацію та ведення колективних переговорів». Отже, постає питання яким 

колом питань необхідно «обмежитися» у змісті переговорів між сторонами 

соціального діалогу? Так Л.Н. Анісімов і А.Л. Анісімов вважають, що соціальне 

партнерство необхідно розглядати в органічному зв'язку не тільки з нормами 



 84 

трудового права, а й соціальним правом – у широкому сенсі слова, і з правом 

соціального забезпечення – у вузькому сенсі слова (пенсійне забезпечення, 

допомоги) [31, с.73]. На думку  А.Ф. Нуртдінової зміст переговорів і консультацій 

між соціальними партнерами повинно обмежуватися питаннями праці та 

соціальної підтримки  працівників [419, с. 16]. Звісно, що дані суспільні відносини 

мають бути пов'язані з працею, оскільки регулятивна дія угод направлена 

насамперед на врегулювання окрім виробничих і соціально-економічних відносин 

на трудові відносини. У свою чергу економічні відносини підлягають 

регулятивній дії, якщо вони пов’язані з соціальними, як це і випливає із закону.  

 Але попри все, зрозумілим є та обставина, що соціальне партнерство 

повинно будуватися на основі миру і рівної заінтересованості в розвитку 

виробництва, економічного розвитку, стабільності і соціального благополуччя 

сторін. А це означає, що моральна складова трудового права, як галузі права 

проявляється також у функції забезпечення  соціальної стабільності, що повинна 

бути направлена на збереження соціального миру, на визнання соціально 

значущими як інтересів працівників так і роботодавця. Тому серед завдань 

трудового законодавства  повинно бути створення необхідних правових умов для 

досягнення оптимального узгодження інтересів сторін трудових відносин. А це 

означає, що у сторін угод, незалежно від їх рівня, є обоюдна можливість як 

формувати, так і впливати на виконання умов угоди.  Адже принципи розробки, 

укладення та виконання угод засновані на реальності зобов'язань та 

добровільності їх виконання – в цьому виражається сутність колективних угод. 

Інше питання, що не всі трудові і пов’язані з ними відносини можуть бути 

врегульовані колективними угодами і включені у їх зміст. Це також пояснюється 

тією обставиною, що трудове право, як галузь права за своєю природою поєднало в 

собі і публічні і приватні елементи, тому тут чітко проявляється поєднання 

(співвідношення) державного (централізованого) та колективно-договірного  

(локального) регулювання. Отже, дані відносини входять до сфери трудового права. 

Проте коло суспільних відносин, що підпадає під регулятивний вплив 

норми трудового права не може залишатися незмінним. Як зауважує  
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Р.З. Лівшиць їх перелік може розширюватися за рахунок нових, раніше не 

відомих відносин, в яких можуть переплітатися майнові, управлінські, охоронні 

елементи [328, с. 14-15]. Такими є нетипові трудові договори, що відрізняються 

новизною конструкції та змісту. Саме зміст нетипових трудових договорів 

характеризується суттєвою видозміною (модифікацією) одного або декількох 

ознак трудового договору: особистісного, організаційного і майнового. 

Поява в практиці нетипових трудових договорів обумовлена різномаїттям 

сучасного  економічного  життя, яке значно багатше відомих формалізованих 

конструкцій. Нові форми організації найманої несамостійного праці не 

заперечують конструкції традиційного трудового договору. Проте їх 

законодавча регламентація повинна допускати відступ від традиційних начал 

трудового права в бік більшої договірної свободи. Саме в цьому полягає 

перспектива законодавчого розвитку  правового інституту трудового договору, 

його місця в трудовому праві … як одного зі способів встановлення гнучких форм 

найму і звільнення певних категорій працівників [341, с. 119-120; 149, с. 66]. Це 

означає і подальшу диференціацію у правовому регулюванні трудових відносин.  

Нетипові форми трудового договору також характеризуються високим 

ступенем індивідуалізації його умов угодою сторін. Але і в цьому випадку 

свобода трудового договору обмежена межами, що випливають із публічних 

начал трудового права. Таким чином, нормативна диференціація і договірна 

індивідуалізація трудового договору (його гнучкість) завжди супроводжується 

публічними межами. Це не що інше, як прояв більш загального принципу 

єдності приватних і публічних начал у правовому регулюванні трудових 

відносин в ключі соціального призначення трудового права [341, с. 119-120]. 

Тому термін «трудові відносини», як зауважувалося раніше, необхідно 

замінити на термін «соціально-трудові відносини», оскільки смислове 

призначення зазначеного терміну має більш широке значення. Тим більше, що 

вони вже визначені і визнані законодавцем. Дана проблема піднімалася в 

юридичній літературі уже неодноразово [28; 148, с. 82]. Цим уже скористалися 

російські законодавці, замінивши дане поняття «трудові відносини» на 
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«соціально-трудові» [421]. Що дасть така заміна вказаних дефініцій? Як 

правильно підкреслила С.Ю. Головіна відбулася не просто заміна одного 

терміна  на інший, а відбулося смислове навантаження цього терміна [148, с. 

82].  І.І. Андріановська зробила висновок про те, що термін «соціально-трудові 

відносини» законодавець ввів, по-перше, з метою уточнення сфери дії Закону 

«Про колективні договори і угоди» і, по-друге, для можливого подальшого 

застосування даного терміну в сфері правового регулювання праці в цілому.   

 Соціально-трудові відносини доцільно розглядати широко – як будь-які 

відносини, що складаються в процесі застосування праці. Таким чином, у 

систему соціально-трудових відносин будуть входити всі відносини, пов'язані 

із застосуванням праці, а не тільки ті, що становлять предмет його 

регулювання.  

Широка сфера дії окремих нормативних актів поступово входить у 

практику правового регулювання праці. Прикладом тут можуть служити крім 

норм, зафіксованих у Законі «Про колективні договори і угоди», і норми, 

встановлені законом «Про порядок вирішення колективних трудових спорів 

(конфліктів)» від 3 березня 1998р, який визначає правові і організаційні засади 

функціонування системи заходів з вирішення колективних трудових спорів 

(конфліктів) і спрямований на здійснення взаємодії сторін соціально-трудових 

відносин у процесі врегулювання колективних трудових спорів (конфліктів), 

що виникли між ними. У зв’язку з цим, можна запропонувати закріпити 

універсальну сферу регулювання праці, де предмет трудового права як галузі 

права буде становитиме однорідна група відносин: соціально-трудові 

відносини. Де відповідно Трудовий кодекс буде регулювати відносини 

працівників і роботодавців, що складаються на основі застосування праці 

працівників, незалежно від форм власності та форм господарської діяльності 

підприємств. Закріплення такого положення буде мати концептуальний сенс, 

оскільки предмет галузі права – основне поняття, що має значення як при 

формуванні, так і при функціонуванні будь-якої галузі права [28,с.81]. 

Відповідно Кодекс законів про працю буде мати універсальний характер: 
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поширюватися на всі соціально-трудові відносини, містити загальні норми, що 

регламентують в цілому загальний тип відносин, пов'язаних з працею і основне 

– закріплювати  мінімальні  гарантії прав усіх працівників незалежно від форми 

власності і галузевої приналежності. Оскільки трудове право є соціальним 

правом, норми якого мають соціальну спрямованість, то й трудове 

законодавство має бути універсальним. В результаті буде усунуто 

невідповідність, що склалося між широкою сферою дії декількох законів, які 

існують у системі трудового законодавства, і сферою дії норм трудового права 

в цілому, закріпленої в сучасній редакції КЗпП (ст. 3).  

Сучасний період, для якого є характерним критичний перегляд минулого 

та пошук нових шляхів у майбутнє на думку спеціалістів соціальної філософії 

названий епохою постмодерну. В епоху постмодерну в юриспруденції панує 

радикальний релятивізм, коли ні одна концепція права не може бути визнана 

обґрунтованою, зауважує І.Л. Честнов,  так як ні одне описання права не є 

адекватним [725, с. 46]. Необхідно визнати,  що в юриспруденції відмічається 

послаблення концепції, що передбачає поділ права на галузі з урахуванням 

специфіки властивих їм предмета і методу правового регулювання  суспільних  

відносин. Лунають неодноразові пропозиції заміни даних категорій на механізм 

правового регулювання [680,с.56-57], оспорюється виділення мети правового 

регулювання як додаткового критерію для відокремлення галузі в системі права  

[238, с. 161-162]. Та разом з тим, не потрібно говорити про те, що критерії 

диференціації галузей є неефективними. Перш за все необхідно уважно 

вивчити їх зміст, структуру, функції. Сьогодні необхідно вести мову про 

глибоку диференціацію в змісті предмета, методу, а не їх заміни. Адже від того,  

що поміняються критерії диференціації, наприклад, предмета і методу 

правового регулювання на механізм правового регулювання не вирішиться 

питання про сферу дії норм відповідних галузей,   їх місце в системі права.  
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1.3. Характеристика елементів правового регулювання трудових відносин 

 

У науці трудового права до сих пір немає спеціальних теоретичних 

досліджень, присвячених аналізу всіх правових засобів впливу на трудові 

відносини, які повинні розглядатися як єдина визначена система, хоча 

безперечним є і той факт, що більшість із цих засобів, кожен сам по собі 

піддавався глибокому науковому аналізу. У зв’язку з цим, у науці трудового права 

не розкрито поняття «правове регулювання трудових відносин» та не достатньо 

приділено уваги елементам механізму правового регулювання трудових відносин, 

як системи засобів правового впливу. Досліджуючи правове регулювання 

трудових відносин, в тому числі й договірне, дослідники в основному 

концентрують свою увагу на виявленні теоретичних його підходів, на характерні 

риси самого змісту трудових правовідносин, правовій характеристиці суб’єктів 

трудових відносин [96, с. 3], правовій характеристиці договору, видах договорів в 

трудовому праві, на видах і особливостях відповідальності [386]. Звісно, це також 

заслуговує на увагу, але саме регулювання трудових відносин передбачає 

відповідний процес, який повинен включати відповідну стадійність у його 

регулюванні, характеристику всіх засобів впливу на свідомість і подальшу 

поведінку суб’єктів трудових відносин, характеристику тих обставин, які 

викликають виникнення, зміну та припинення трудових відносин у їх 

нерозривному взаємозв’язку.  

Правове регулювання трудових відносин охоплює всю правову реальність в 

динаміці. Це є «право у дії» [17, с. 347-348]. Разом з тим, необхідно визнати, що 

право залишається нерозривно зв’язаним з державою, без якої воно не може 

існувати. Адже правове регулювання трудових відносин є першочергове державне 

нормативне регулювання, первинний рівень правового регулювання, на якому 

повинні бути закріплені мета, завдання, принципи, напрямки подальшого 

правового регулювання. Проте правове регулювання трудових відносин на 

сьогодні не зводиться тільки до державного способу регулювання, оскільки в його 

арсеналі існують і колективно-договірний і індивідуально-договірний способи 
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регулювання, які вплітаються у механізм правового регулювання і відображають 

специфіку трудових відносин на всіх рівнях правового регулювання.  

В подальшому, при регулюванні трудових відносин відбувається різноманітна 

комбінація способів правового регулювання трудових відносин, їх поєднання та 

співвідношення. 

Обов’язковою формою здійснення будь-якої діяльності людей є суспільні 

відносини, які й породжені людською діяльністю. Без суспільних відносин 

людська діяльність немислима, вона включається в систему цих відносин і 

здійснюється в нерозривному зв’язку з ними. Тому, як правило, самі ж відносини 

складають умови та необхідні рамки людської діяльності. Тож і трудові відносини 

виникли саме через потребу у здійсненні трудової діяльності. Саме взаємна 

потреба у трудовій діяльності, в основі якої лежить праця людини, акомпанувала 

зв’язки людей один з одним, в результаті чого ці зв’язки перетворилися на цілу 

систему трудових відносин: з приводу робочого часу, часу відпочинку, оплати 

праці, дисципліни тощо. Тому трудові відносини є саме тими відносинами, в яких 

втілюються і за яких реалізуються численні людські потреби [527, с. 21]. 

Як зауважує О.І Процевський, праця дійсно є складним і багатогранним 

процесом взаємодії людини з природою та довкіллям, вона забезпечує 

фізіологічний і духовний рівень життя людини і суспільства відповідно до до-

сягнутого суспільного прогресу. Завдяки цьому людина праці потребує більш 

поважного ставлення до неї і держави, і роботодавця [527, с.27]. Об’єктивно 

сучасна виробнича ситуація зумовлює необхідність підкреслити значення праці у 

житті людини, суспільства і держави [527, с.27]. Праця і її результати, а також 

місце та значення працівника в суспільстві є домінантним фактором у житті всіх 

людей. Природно було, є і буде, що в основі виробництва необхідних для сус-

пільства благ лежать праця, спосіб її організації і знаряддя праці [527, с. 13]. 

Звісно, що праця є насамперед діяльністю, а «праця як діяльність людини по 

створенню матеріальних і духовно-культурних цінностей та адекватна її оплата 

фактично визначають основний зміст соціально-трудових відносин. Ці відносини, 

у свою чергу, є ядром предмету трудового права, як вельми важливої самостійної 



 90 

галузі системи права України, в той же час усвідомлена, цілеспрямована 

діяльність людини по створенню матеріальних і духовно-культурних цінностей 

для існування усього суспільства потребує від держави створення відповідних 

умов праці» [527, с. 13]. 

Суспільні відносини можуть регулюватися правом, якщо вони: є свідомими 

і вольовими…; мають певний зовнішній вираз у поведінці суб’єктів цих 

відносин..; досить чітко визначені за їх суб’єктами та об’єктами [213, с. 212-213].  

А отже, таким об’єктом, що лежить в основі предмета трудового права, стверджує 

О.І. Процевський, звичайно, є праця як діяльність людини, як сукупність 

цілеспрямованих дій, що потребують фізичної або розумової енергії і мають своїм 

призначенням створення матеріальних та духовних цінностей, тобто труд [527, с. 

104]. І ця цілеспрямована, усвідомлена діяльність людини є засобом її існування, 

джерелом заробітку: «жити з рук своїх» – заробляти собі на прожиття [527, с. 104]. 

Вже в цій тезі закладена та вирішальна думка, що свідчить про самостійність 

галузі трудового права, де праця розглядається як особливий об’єкт правового 

регулювання нормами, що враховують і особливості особи, що володіє 

природною здатністю до праці, саме ці особливості об’єкта правового регулю-

вання не укладаються в рамки цивільно-правової конструкції найма праці [527, с. 

104]. Природна здатність людини до праці є основою, головною частиною 

існування держави і суспільства, підкреслює О.І. Процевський. Цей незаперечний 

факт, продовжує вчений, об’єктивно обумовлює утворення та існування 

самостійної системи норм права, що об’єднуються в окрему галузь права. Правові 

норми цієї галузі права мають враховувати особливості реалізації природного 

права на працю, мету оплати і охорони праці, тривалість робочого часу і часу 

відпочинку, організацію управління працею, розумовий і фізичний розвиток 

працівника, його соціальний захист тощо. Названі правові явища як юридичні 

факти слугують підставами виникнення відповідних суспільних відносин. 

Сукупність і своєрідність трудових відносин та відносин, що виникають у процесі 

трудової діяльності, об’єктивна необхідність їх існування потребують системи 

правових норм, які б їх регулювали. Саме об’єктивна необхідність цих відносин 
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обумовлює систему правових норм, які об’єднуються в окрему самостійну галузь 

права зі своєю парадигмою і доктриною [527, с. 21]. Правовідносини, що 

складаються у сфері застосування праці, об’єднані однією метою: застосувати і 

реалізувати працю працівників таким чином, щоб забезпечити інтереси обох 

сторін трудових відносин: і працівників, і роботодавців. Тому норми права 

покликані врегулювати ці відносини, закріпивши гарантії трудових прав 

учасників трудових правовідносин, забезпечивши певний рівень їх охорони та 

захисту [527, с.21 ]. А отже, законодавець, перш за все, щоб прийняти ту чи іншу 

норму повинен насамперед визначитися з метою. Необхідно відзначити, що 

правові норми в трудовому праві несуть в собі дію взаємообумовлених між собою 

процесів: правонаступництва і новизни, оскільки саме вони виражають ті 

результати, які були досягнуті в той чи інший період розвитку державності і, 

відповідно, накладають відбиток на ту мету і завдання, які стоять в ході їх 

реалізації насамперед перед державою, роботодавцями, працівниками, їх 

представниками.  

Система правових норм насамперед вибудовує так звану модель трудових 

правовідносин, визначає мету та завдання, пов’язує їх в ту схему правового 

регулювання, яка повинна бути реалізована суб’єктами трудових відносин з 

початку виникнення, зміни та припинення трудових відносин. Разом з тим, 

питання правового регулювання відносин у сфері праці не можна розглядати у 

відриві від економічних і соціальних проблем. По великому рахунку вони 

встановлюються і реалізуються в площині державної мети і завдань, як основні 

напрямки державної політики. Тому не можна не враховувати того факту, що 

«право взагалі, а трудове право зокрема, є особливою формою здійснення 

соціальної політики держави» [446, с. 7]. Оскільки будь-які завдання права 

формуються в рамках його соціального призначення, законодавець не є вільним в 

їх виборі. Він не може ставити перед трудовим правом, як галуззю права, 

завдання, які не є властивими, характерними для цієї галузі права і не випливають 

із її природи і сутності. Про це зауважувалося в юридичній літературі [226, с. 17]. 

Тому завдання трудового права як галузі права є однією із різновидностей 
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соціальних завдань суспільства, бо держава створена тим самим суспільством і 

складається з нього. Трудове право за своєю природою має моральний і 

«гуманістичний характер» [521,с.76,82], «в цьому його головне соціальне 

призначення», обумовлене сучасними потребами його розвитку [226, с. 15]. Як 

зауважує  

С.А. Іванов, у соціальному призначенні трудового права виражаються найбільш 

загальні важливі корінні інтереси і потреби трудящих у сфері трудових відносин. 

Конкретизуються вони в завданнях трудового права, формуються в рамках 

соціального призначення, і, в кінцевому рахунку, визначаються ним. При цьому 

вчений підкреслює, що соціальне призначення це є як би стратегічною метою 

права. Завдання є тактичною метою. Завдання можуть змінюватися в залежності 

від конкретних соціально-економічних і політичних умов розвитку суспільства. 

Але соціальне призначення є незмінним [226, с. 16]. Завдяки цьому, весь процес 

правового регулювання трудових відносин стає цілеспрямованим вже на першій 

його стадії. При цьому в процес правового регулювання повинна бути закладена 

саме та норма, яка є значущою (в залежності від економічних, соціальних і 

політичних умов) і потрібною (обґрунтованою з правової точки зору) для 

трудового права як галузі права. Такі норми повинні бути направлені на 

забезпечення стабільності в майбутньому. Адже не потрібна не значуща норма, 

«несправедлива норма» як і «неефективний закон», що «прийняті без належного 

вивчення природи і структури соціальних потреб», якими вони «були викликані 

до життя» [251, с. 5]. У зв’язку з тим, що норми трудового права за своїм 

соціальним призначенням «покликані регулювати суспільні відносини, у змісті 

яких враховані всі сторони трудової діяльності працівників, а також їх соціальні 

інтереси, які впливають на розвиток людини, тобто здійснюють правове 

регулювання усіх особливостей трудової діяльності» [527, с. 22], саме цим вони 

визначають свою цінність і є універсальними і придатними для регулювання 

відносин у різноманітні періоди (адже трудове право виникло як соціальне право).  

Норми права є регулюючим містком всіх стадій правового регулювання 

трудових відносин, де на відповідній стадії найбільш проявляються ті чи інші її 
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структурні елементи: гіпотеза, диспозиція, санкція. У свою чергу, зміст і 

взаємозв’язок правових норм визначаються через принципи правового 

регулювання. Даний вплив має не односторонній характер, а проявляється у 

процесі взаємодії принципів права і правового регулювання суспільних відносин 

у сфері праці. Принципи права, фіксуючись, і (або) виводячись із правових норм, 

детермінують, передбачають зміст норм права. Принципи права є те, на чому 

засновані формування, динаміка і дія права, що дозволяє визначити природу 

права [35, с. 148]… . Принципи є тими першоджерелами, які направляють в єдине 

змістовне русло всю систему права і правове регулювання трудових відносин. 

Саме норми трудового права, взаємодіючи з принципами трудового права, 

створюють стабільні зв’язки і постійність галузі і несуть в собі 

правонаступництво. Такі зв’язки дозволяють об’єктивно формувати стабільність 

правового регулювання відносин у сфері праці, зберігати єдність галузі, її 

сутність, зміст і форму (дет. про принципи правового регулювання див. розділ 2). 

Разом з тим, регулювання суспільних відносин лише нормами, які 

приймаються державою, може мати й негативні наслідки, що зумовлюються 

внутрішніми суперечностями між юридичними нормами, як рівним, однаковим 

виміром, що застосовується для людей, та індивідуальними особливостями цих 

людей, конкретних життєвих ситуацій і формально-логічними суперечностями 

права. Останні пов’язані з недостатньою правовою культурою, складністю 

законодавчої техніки, снотворним світосприйняттям законодавця, що 

відображається в процесі та кінцевому результаті правотворчості. Може 

виникнути ситуація, коли приймається закон або нормативно-правовий акт, який є 

з одного боку обов’язковим, а з другого, його зміст не відповідає суті 

регульованих суспільних відносин. Більше того, він може суперечити історично 

створеному світогляду людей, їх спільностей, правовій свідомості та моральним 

поглядам суспільства. Для того, щоб абстрактна модель закону могла 

перетворитися у засіб регулювання відносин, необхідно, щоб людина, 

використовуючи свій розум, волю вчинила певні дії з намаганням досягнути 

певної мети, матеріального або духовного інтересу. Такі дії в багатьох випадках є 
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юридичними фактами, з якими закон пов’язує виникнення, зміну або припинення 

правових відносин [119, с. 47-50].  У правовому регулюванні саме динаміка 

трудових відносин пов’язана з юридичними фактами, які обумовлюють рух 

трудових відносин від його виникнення аж до його припинення. Крім того, 

встановлення, зміна, припинення суб’єктивних прав і обов’язків сторін правових 

відносин також викликані юридичними фактами. Юридичні факти відіграють 

важливе значення як в правотворчості так і в реалізації права. Адже утворення 

правової норми це і є в певній мірі встановлення тих самих обставин, з якими 

дана норма пов’язує виникнення, зміну і припинення правовідносин.  

Ми вже наголошували на тому, що співвідношення різних юридичних 

фактів, модифікації кожного із них відображають особливості кола відносин, що 

регулюються даною галуззю права [696, с. 294]. Тому в даному аспекті проблема 

юридичних фактів має методологічне значення і також відображає специфіку 

трудового права як самостійної галузі. Виникнувши в реальній дійсності як 

факти-явища, юридичні факти породжують правовідношення, чим зумовлюють 

рух самого механізму правового регулювання і в подальшому здійснюють на 

нього вплив. На етапі існування правовідношення юридичні факти призупиняють, 

поновлюють, змінюють, припиняють правові зв’язки [189, с. 9]. В подальшому, на 

стадії реалізації правовідношення, конкретні дії учасників трудового права щодо 

реалізації прав і обов’язків є новими юридичними фактами, рухають дальше 

трудове право в заданому напрямку. Юридичне значення юридичних фактів якраз 

і проявляється в їх впливі на правовідношення – його виникнення, наявність, 

розвиток, стан [92, с. 405]. Іншими словами можна сказати, що головною 

функцією юридичних фактів є забезпечення виникнення, зміни і припинення 

правовідносин. Звідси і слідує їх зв’язок з нормою права, яка сама по собі не 

створює правовідношення, але визначає те коло суб’єктів і закріплює в собі ті 

умови, при наявності яких виникнення правовідношення є можливим. Саме тому 

юридичні факти, як зауважується у юридичній літературі, забезпечують перехід 

від загальної моделі прав і обов’язків до конкретної, є з’єднуючою ланкою між 

нормою права і суб’єктивними правами, обов’язками конкретної особи [228, с. 58; 
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290, с. 27]. Як зауважувалося раніше, юридичні факти входять як самостійні 

елементи у всі стадії правового регулювання, але разом з тим, вони не є 

елементом механізму правового регулювання (який є складовою правового 

регулювання), тобто не наділяються регулятивними властивостями в буквальному 

розумінні цього слова. Можна поставити питання про те, чи є юридичний факт в 

певному розумінні нормою права, адже виходячи із класичної структури правової 

норми саме в гіпотезі містяться юридичні факти. Але юридичний факт не може 

підміняти правової норми, як і правова норма не може підміняти юридичного 

факту. Тільки у взаємодії під впливом «обох» вони створюють ту ситуацію, яка 

піддається правовому регулюванню. Право, як система правових норм, «фіксує 

соціальну ситуацію, вказує на коло учасників правових відносин» [228, с. 58]. 

Саме наділення осіб правосуб’єктністю є певним щаблем у процесі правового 

регулювання [308, с. 145]. Далі норми права, пов’язуючись з принципами 

правового регулювання, здійснюють суб’єктну диференціацію, наділяючи при 

цьому різною правосуб’єктністю учасників трудових відносин. Норми права 

моделюють, «визначають межі їх можливої поведінки, можливість їх участі у тих 

чи інших юридично значимих ситуаціях» [43, с. 136-138; 779, с. 76]. Крім того, 

характер норми права, втілюючись у відповідний спосіб правового регулювання 

(державний, договірний) визначає певні (умовні) межі функціонування трудових 

правовідносин та правовий режим їх об’єктів. Наприклад, встановлення для 

певних категорій працівників скороченої чи неповної тривалості робочого часу 

(ст.ст.51, 56 КЗпП України), встановлення меж матеріальної відповідальності 

(ст.ст.132, 135 КЗпП України) тощо.  

Таким чином, встановлюючи коло суб’єктів і допустимі об’єкти 

правовідносин, норми права лише в загальному вигляді визначають місце 

соціально-юридичної ситуації в системі суспільних відносин. На відміну від 

цього, юридичні факти являють собою коло обставин, що безпосередньо зв’язані з 

даною ситуацією, що відображають специфічні умови її виникнення [228, с. 58]. 

Закріплення в нормах права юридичних фактів дозволяє точно зафіксувати 

соціально-юридичну ситуацію, приблизити правове регулювання до життя [228, с. 
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58], зробити його повноцінним. Тому встановлюючи коло суб’єктів і допустимі 

об’єкти правовідносин, норми права забезпечують моделювання, координування в 

певному способі правового регулювання (методі), тоді як закріплення в нормах 

права юридичних фактів забезпечує точне визначення тієї ділянки, яка підлягає 

правовому регулюванню (впливу). Окрім того, здійснення впливу на суспільне 

відношення залежить від того, яка саме конкретна соціальна ситуація може бути 

закріплена в нормі права, в якості юридичного факту. Але постає питання, якщо 

норма трудового права є оціночною, тобто відносно невизначеною і такою, що 

може піддаватися відповідним змінам, тоді чи буде її зв’язок з юридичними 

фактами повноцінним? Норма, що містить оціночне поняття може бути 

сформульована як імперативно так і диспозитивно, однак завжди являє собою 

багатогранну множинність комбінацій. Невизначеність змісту оціночного поняття 

не дає єдиної відповіді, а завжди надає свободу вибору, а відповідно, і можливість 

різної інтерпретації даного змісту. Зміст оціночного поняття є непостійним, 

змінним, а тому маючи динамічну структуру, воно ніколи не має правильного 

варіанта вирішення. Дослідники оціночних понять також є одностайними в тому, 

що оціночні поняття конкретизуються в процесі правозастосування, їх зміст 

розкривається завдяки обдуманим вольовим діям суб’єкта правозастосування в 

поєднанні з практичною реальністю. Виокремлення даної ознаки пов’язано з тим, 

що само по собі оціночне поняття нічого не оцінює, оскільки оцінення на рівні 

лише самого оціночного поняття бути не може. Оціночне поняття набирає сенсу 

лише в результаті його застосування, так як зміст оціночного поняття залежить 

від конкретної обставини (юридичного факту), коли правозастосовець, 

адаптуючись до ситуації і встановлюючи при цьому ознаки змісту оціночного 

поняття обирає варіант поведінки [131, с. 50-53]. Тому в даному випадку 

необхідно показувати зв’язок не норми права і юридичного факту, а навпаки, 

юридичного факту і норми права, бо характер змісту останньої залежить від 

певного кола обставин, що провокують юридичні факти у даній ситуації. Тому 

правові норми з оціночними поняттями набувають визначеного змісту лише в 



 97 

конкретній ситуації. Тому повноцінність даного зв’язку є очевидною: все 

залежить від кінцевого результату. 

Отже, на нашу думку, норми права і юридичні факти є взаємообумовленими 

категоріями, які виконують власне свої властиві їм функції на певних стадіях 

правового регулювання. Норми права, закріплюючи відповідну умову, обставину, 

ситуацію, яка склалася, що була викликана, в загальному, юридичним фактом, 

починають свій правовий вплив, регулювання, утворюючи правове поле, 

окреслене рамками відповідних відносин, в даному випадку трудових.  

Застосовуючи працю, люди вступають у зв’язки один з одним. Ці зв’язки 

між людьми прийнято називати відносинами, що проявляються у різних сферах 

життя як форми взаємодій або протидій. Участь у цих зв’язках, тим більше, коли 

вони урегульовані нормами права, створює для їх учасників (суб’єктів) певні 

права та обов’язки [518, с. 92]. У теорії права є загальноприйнятою думка про те, 

що суб’єктом права є особа чи організація, як індивідуальний чи колективний 

суб’єкти. За вказаними суб’єктами держава визнає здатність бути носіями 

суб’єктивних прав і юридичних обов’язків. Звісно, що до з’ясування поняття 

суб’єктів права необхідно підходити з позицій правосуб’єктності, при реалізації 

якої учасники трудових і інших безпосередньо зв’язаних з ними відносин 

набувають якість суб’єктів суспільних відносин, що регулюються трудовим 

правом. Тому, є за необхідне виявити і визначити сутність такої категорії, як 

трудова правосуб’єктність, яка є базовою категорією як трудового права так і 

трудового законодавства, та виражає дійсне юридичне становище суб’єктів права 

і спрямована на придбання та реалізацію прав і обов’язків, виступає масштабом, 

мірою свободи і вибору суб’єктів права, межею, в рамках якого можуть 

здійснювати права і обов’язки учасники трудових відносин. 

Необхідно зауважити, що зміни трудового законодавства абсолютно не 

зачепили даної проблеми. Так, поняття «трудова правоздатність» у трудовому 

законодавстві не знайшло свого прямого відображення [252, с. 40]. Повне 

замовчування про категорію правоздатності громадян не є заслугою чинного 

трудового законодавства [252, с.40; 44, с. 84]. На жаль, і сьогодні, коли минуло 
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вже чимало років, ці слова не втратили своєї актуальності [252, с. 40]. Однак, як 

влучно зазначає О.Я. Орловський, відсутність законодавчого визначення не 

применшує значення трудової правоздатності як необхідної частини суспільно-

юридичної властивості суб’єкта трудових правовідносин [252, с.40; 432, с. 49]. Ще 

у свій час Н.Г. Алєксандров характеризував трудову правоздатність і трудову 

дієздатність як єдину властивість, якою наділена фізична особа в сфері 

регулювання трудових правовідносин. Власне свою позицію він аргументує тим, 

що на відміну від цивільного права, де дієздатність і правоздатність являють 

собою різні правові властивості суб’єкта і правоздатність можуть набувати 

недієздатні суб’єкти, неможливий відрив …. трудової правоздатності від трудової 

дієздатності. Хто здатний до праці, той і здатний особистим волевиявленням 

приймати на себе трудові обов’язки і набувати відповідні права [10, с. 173].  При 

дослідженні даної проблеми автори виносять у назву своїх робіт «трудова 

правосуб’єктність», яка як і будь-яка юридична конструкція має відповідну 

структуру, що включає в себе, як правило, два складових елементи: трудову 

правоздатність і трудову дієздатність. Постає питання: в чому полягає відмінність 

правосуб’єктності від праводієздатності? Саме в науці трудового права за 

допомогою терміна «праводієздатність» завжди підкреслювалася єдність право- і 

дієздатності, що не завжди співпадає у цивільному праві. В зв’язку з чим 

праводієздатність завжди обмежували двома складовими – трудовою 

правоздатністю і трудовою дієздатністю, оскільки тільки дієздатна особа володіє 

деліктоздатністю. Тому, напевне, заміна такої термінології потрібна для того, щоб 

розкрити проблему співвідношення трудової і цивільної правосуб’єктності. Але 

потрібно і згадати історичні моменти запровадження вказаних дефініцій. До 

недавнього часу й на сьогоднішній день вчені розглядають трудову 

правосуб’єктність як одну із підстав виникнення трудових правовідносин [243, с. 

93]. У зв’язку із специфікою трудового права елементи правосуб’єктності єдині і 

не можуть існувати окремо один від одного [97, с. 72]. В силу особистого 

характеру трудової діяльності, здатність мати і здатність самостійно здійснювати 

право на працю повинні співпадати в одній особі …, підкреслював Б.К. Бегічев, 
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інакше вона не може бути суб’єктом права [44, с. 171]. Особистий характер 

правосуб’єктності працівника не допускає якої-небудь, навіть відносної, автономії 

її складових – правоздатності і дієздатності [306, с. 304]. Отже, поняття «трудова 

праводієздатність і трудова правосуб’єктність» визнаються тотожними [677, с. 

304]. Разом з тим, необхідно звернути увагу на деякі моменти. Дійсно, трудова 

правоздатність і дієздатність не можуть існувати у відриві одна від одної, 

оскільки знаходяться в одній площині, але це не означає, що кожна із них не має 

власне своїх змістовних складових і ознак, а отже і не може не характеризуватися 

в якості самостійних категорій. Крім того, вони виникають на підставі різних 

юридичних фактів. 

Трудове законодавство, на відміну від цивільного, не містить поняття 

правоздатності, не визначає можливості і підстави її обмеження чи позбавлення. 

Однак, передусім, щоб реалізувати права, необхідно їх набути, мати. Право на 

працю Конституція України визнала основним серед соціально-економічних прав 

і свобод (ст.43 КЗпП України). Тобто право на працю є одним із істотних прав і є 

одним з основних елементів цілого комплексу конституційних прав. Право на 

працю є одним із істотних прав, що складає інститут правоздатності. 

Правоздатність, як основна правова властивість особистості не може дробитися на 

галузеві складові, оскільки кожна з таких складових є невід’ємною частиною 

даного правового інституту. Неможливість реалізації хоча б одного із 

суб’єктивних прав особи чи покладених обов’язків передбачає обмеження меж 

правоздатності, навіть не галузевої, а загальної (бо загальноприйнятим в теорії 

права є те, що правовий статус ділиться на загальний і галузевий). Як наголошує 

О.І. Процевський, право на працю … як один з елементів правового статусу 

громадянина може виступати у двох іпостасях-можливостях: 1) статичному – не 

реалізованому, незалежно від причин, коли людина не працює на виробництві і не 

бажає шукати роботи); та 2) динамічному – реалізованому у конкретному 

соціально-трудовому правовідношенні. У цьому випадку, продовжує вчений, 

право на працю, звичайно, залишається елементом правового статусу 

громадянина, але одночасно стає елементом правового статусу працівника. 
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Іншими словами можна сказати, що статичний стан це і є те саме суб’єктивне 

право на працю, тобто «трудова правоздатність», а динамічний стан – реалізація 

права на працю є «трудова дієздатність». Виходить, що застосування поняття 

трудова дієздатність є більш суттєвішим, оскільки властивості особи, які 

слугують передумовою участі в трудових правовідносинах, значно відрізняються 

від тих властивостей особи що обумовлюють можливість участі в цивільних 

правовідносинах. Ми знову звернемося до праці Н.Г. Алєксандрова, де він 

підкреслював, що дієздатність розуміється як активна властивість, що передбачає 

здатність до здійснення вольових актів, що мають юридичне значення, і до 

діяльнісного здійснення правомочностей і обов’язків. Відсутність дієздатності у 

правоздатного, але не дієздатного суб’єкта заповнюється діяльністю його 

представника(мається на увазі в цивільному праві). Але праця, продовжує вчений, 

завжди є особистою вольовою діяльністю особи, що наділена здатністю до праці. 

Трудові обов’язки неможливо здійснювати через представника [10, с. 173] 

(відповідно це стосується і реалізації прав). Дане твердження стало аксіомою 

науки трудового права, яке знайшло своє відображення у нормативному вигляді, – 

закріпившись у ст.30 КЗпП України. Отже, поняття трудова дієздатність 

піддається більш ніж достатній аргументації, ніж трудова правоздатність, 

оскільки вона розуміється як комплекс специфічних особливостей, властивих 

особистості і обумовлює можливість її участі у трудових правовідносинах. Разом 

із тим, мова йде про те, що в трудовому праві правоздатність і дієздатність є 

невід’ємними категоріями. Тому з огляду на вище сказане застосування терміну 

трудова праводієздатність, складовими якої є правоздатність і дієздатність, не є 

прийнятною, а отже, більш доцільним є застосування категорії «трудова право-

суб’єктність». Трудову правосуб’єктність можна вважати інститутом трудового 

права, що включає в себе правоздатність фізичної особи (в тому значенні, яке надає 

поняттю правоздатності наука цивільного права, і яке може використовувати наука 

трудового права, адже система права є єдиною) і трудову дієздатність. 

За своєю правовою природою трудова правосуб’єктність є віддзеркаленням 

соціально-економічного та правового розвитку суспільства й держави у сфері 
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праці. Трудова правосуб’єктність як правова категорія невіддільна від учасників 

того кола суспільних відносин, що підпадають під сферу регулюючого впливу 

норми трудового права і за своєю суттю вона надає можливість мати суб’єктивні 

права і нести юридичні обов’язки. Трудова правосуб’єктність є складною 

юридичною конструкцією, за якою стоять конкретні носії суб’єктивних прав і 

обов’язків, і вона наділена незаперечними соціально-юридичними якостями. 

Соціальні якості тісним чином пов’язані з особистістю працівника, а юридичні – з 

його законним визнанням суб’єкта трудових правовідносин. Її можна розглядати 

як певну міру свободи і вибору, в рамках якої учасники суспільних відносин, які 

входять у предмет трудового права, можуть здійснювати суб’єктивні права і нести 

суб’єктивні обов’язки [217, с. 137]. Адже неможливо розглядати трудову 

правосуб’єктність без з’ясування сутності та властивостей тих суб’єктів, яким 

вона належить.  

 Досліджуючи правосуб’єктність у трудовому праві В.Л. Костюк прийшов 

до висновку, що її потрібно розглядати в об’єктивному та суб’єктивному 

контексті. В об’єктивному значенні трудова правосуб’єктність – це система норм 

трудового права, які регламентують правові властивості суб’єктів трудового 

права, їх трудові права, обов’язки, повноваження у сфері праці, а також 

відповідальність, визначають правові механізми їх реалізації (набуття, виконання, 

понесення). В суб’єктивному значенні, продовжує вчений, трудова 

правосуб’єктність – це передбачена нормами трудового права властивість особи 

(інших уповноважених суб’єктів) мати, володіти, а також здійснювати (набувати, 

реалізовувати, виконувати) трудові права та обов’язки, а в окремих випадках – 

відповідно до закону здійснювати повноваження у сфері праці, а також нести 

юридичну відповідальність за їх невиконання чи неналежне виконання [284, с. 7, 

21]. Таке визначення може бути прийнятним, але постає питання: що відрізняє 

перше від другого: в першому випадку це система норм, у другому – передбачена 

нормами. Суб’єктивне якраз і відрізняє від об’єктивного розуміння те, що воно не 

може бути передбачено нормами, оскільки таке передбачення вже запрограмоване 

нормами права, чи то системою норм – тобто у об’єктивному розумінні. 
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Суб’єктивне – це відношення особи до її правомочностей: мати, володіти, а також 

здійснювати (набувати, реалізовувати, виконувати) трудові права та обов’язки, що 

закладені у її властивостях. Не зупиняючись в цілому на проблемах трудової 

правосуб’єктності, зупинимося лише на деяких її аспектах, які на нашу думку є 

особливими. Так критеріями визначення правосуб’єктності працівника, як 

правило, називають віковий (фізичний) та вольовий. З досягненням визначеного 

законом віку пов’язані певні права і обов’язки особи, наприклад, право на працю. 

Віком як правило, з біологічної та юридичної точки зору визначається фізична і 

розумова зрілість (біологічне розуміння) щодо здатності особи здійснювати свої 

права і нести відповідальність за свої дії (юридичне розуміння). Вік поєднаний з 

такою правовою категорією як дієздатність, оскільки сам законодавець легально 

визначає вік трудової дієздатності, який в силу ст.188 КЗпП України становить 16 

років. Віковий критерій у трудовому праві набув нормативного закріплення і 

питань, як правило, не викликає, на відміну від фізичного і вольового. Коли ми 

ведемо мову про фізичний стан особи, то перш за все маємо на увазі її стан 

здоров’я, що може бути пред’явлений як вимога до особи при виконанні певних 

видів робіт чи зайняття посад. Легальне визначення здоров’я дається у Основах 

законодавства України про охорону здоров’я [434] від 19 листопада 1992 р., де 

здоров’я визначається як стан повного фізичного, психічного і соціального 

благополуччя... . Як бачимо, здоров’я складається з двох складових – фізичного і 

психічного стану людини. Фізичний стан людини залежить від самого здоров’я 

людини, законодавство навіть апелює такою дефініцією як висока міра втрати 

здоров’я [478], тобто особа має надзвичайну залежність від постійного 

стороннього догляду, а тому фактично не здатна до самообслуговування, а отже, 

може бути не здатна до роботи – непрацездатна в її юридичному розумінні. Не 

дивлячись на ту обставину, що поняття «непрацездатний» не визначено на 

законодавчому рівні, як правило, у правозастосовчій діяльності фактично 

повністю непрацездатними нікого не визнають. Але попри дану обставину 

людина, відносно якої встановлена, наприклад, стійка втрата працездатності, 

будучи навіть визнана особою з пониженою працездатністю, все-таки зберігає 
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працездатність у відповідному обсязі. З вище визначеного, можна констатувати, 

що здоров’я людини завжди є станом людини, яке може змінюватися в залежності 

від суб’єктивних і об’єктивних факторів, а тому втрата здоров’я може частково 

або повністю тягнути певні обмеження можливостей людини, в тому числі до 

праці (роботи), в результаті якої працівник може бути переведений на легшу 

роботу. Адже працездатність є активною здатністю особи до активної діяльності, 

яка визначається рівнем її фізичного та духовного розвитку, а також станом 

здоров’я, професійними знаннями умінням і досвідом, які дозволяють їй 

виконувати роботу визначеного змісту, обсягу та якості [94, с. 74]. Тому стан 

здоров’я є вагомим критерієм не визначення правосуб’єктності як такої, а 

безпосереднім критерієм для реалізації права на працю (роботу), бо хвороба може 

позначитися на якості роботи та ділових якостях працівника. Позбавлення 

працівника роботи призводить не тільки до втрати його соціального статусу, але й 

наносить суттєву шкоду його психічному здоров’ю. Тому «право людини на 

працю – це категорія, що відображає людську потребу в праці, що існує як у 

формі ідей, вимог людини до суспільства, держави, так і в формі законодавчо 

закріплених можливостей щодо задоволення цієї потреби» [191, с. 19].  

 Коли мова йде про психічний стан людини то йдеться, перш за все, про її 

здатність усвідомлювати свої дії та керуватися ними. Про це говорить і ЦК 

України (ст. 39). А отже психічний стан здоров’я може впливати на таку 

категорію як дієздатність, в тому числі трудову і впливати таким чином на 

реалізацію трудових прав і виконання обов’язків. Отже, категорія 

«дієздатність» є неоднозначною, і в практиці правового регулювання 

суспільних відносин істотне значення набуває категорія недієздатності в силу 

певних, встановлених законом умов. Але говорячи про осіб, які за рішенням 

суду є недієздатними, тобто не можуть усвідомлювати значення своїх дій і 

керуватися ними, сам Закон України «Про психіатричну допомогу», (ст.9) 

містить припис про те, що особа може бути визнана тимчасово (на строк до 

п’яти років) або постійно непридатною внаслідок психічного розладу до 

виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), що можуть 
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становити безпосередню небезпеку для неї або оточуючих. При цьому 

необхідно наголосити, що закон апелює поняттям саме «непридатність», а не 

«непрацездатність». В.І. Щербина зазначає, що для характеристики 

громадянина як суб’єкта трудового права важливою є така обставина, як 

психологічна здатність особи виконувати роботу. Це означає, продовжує 

вчений, що не можуть визнаватися суб’єктами трудового права особи, визнані 

судом  недієздатними внаслідок хронічного, стійкого психічного розладу, не 

здатні усвідомлювати значення своїх дій та (або) керуватися ними і які 

знаходяться під опікою [755, с. 68].  Ми погоджуємося з тим, що на відміну від 

цивільного права у трудовому праві закріплюється вимога особистого 

виконання роботи, що обумовлена трудовим договором (ст.30 КЗпП України). 

Тобто представництво у індивідуальних відносинах є неможливим. Крім того, 

за родом певного виду діяльності до особи можуть бути пред’явлені певні 

додаткові вимоги, визначаючи рівень інтелектуальних, освітніх, професійних, 

фізичних можливостей тощо. Як бачимо, закріплення поняття «особистого 

виконання роботи» має велике значення, оскільки особистісний характер 

трудового правовідношення передбачає особисте укладення і зміну трудового 

договору, особисте виконання трудової функції, особистісну юридичну 

відповідальність за невиконання, або неналежне виконання трудових 

обов’язків, особистісне припинення трудових відносин тощо. У всіх 

перелічених випадках ні заміна працівника, ні дії працівника через 

представника не є можливими, на відміну від цивільних відносин. Але 

твердження про те, що такі працівники не є суб’єктами трудового права, на 

нашу думку є помилковим, помилковим з огляду на те, що не визнаючи таких 

осіб суб’єктами трудового права ми позбавляємо їх автоматично права на 

працю, яке, як уже зауважувалось і є методологічно обґрунтовано природнім, 

невід’ємним і суб’єктивним правом людини. Така особа, є поки що 

потенційним працівником, бо психологічний стан такої особи може 

покращитись і вона через деякий період може стати повноцінним суб’єктом. 
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Інша справа бути суб’єктом трудових правовідносин, тобто реалізувати 

юридично право на роботу [див. дет. 136] . 

Не можна погодитися з точкою зору тих науковців, які підкреслюють, що 

юридичний зміст правоздатності утворюють права й обов’язки, які є 

передумовою участі громадян у правовідносинах [252, с. 42; 432, с. 49]. Адже 

здатність мати права – це ще не саме правоволодіння, а тим паче не право 

реалізація [252, с. 42]. Вважаємо, що доводи вчених, які наголошують на тому, 

що навіщо людині мати права, якщо вона не може їх реалізувати  [див., напр.: 

66; 283, с. 36], у жодному разі не стосуються правоздатності [252, с. 42]. 

Напевне, тут варто вказати на ототожнення правоздатності з правовим статусом  

[252, с. 42]. Правоздатність, як здатність мати право на працю, – безумовна 

властивість суб’єкта трудова права [252, с. 42; 136, с. 151]. 

Отже, для реалізації працівником, що працює за трудовим договором, 

своїх суб’єктивних трудових прав, істотне значення мають такі правові 

категорії, як: працездатність, непрацездатність та нездатність до трудової 

діяльності. Тому така категорія як працездатність має суттєвий вплив на 

соціальний зміст трудової правосуб’єктності як юридичної категорії, властивої 

трудовому праву. Людина, щоб бути здатною до роботи як певної форми 

трудової діяльності, повинна бути наділена певними властивостями та 

якостями: досягти необхідного віку, мати відповідний психологічний та 

фізичний стан здоров’я, професійні навики, уміння, досвід, що дозволяють 

виконувати роботу визначеного змісту, обсягу та якості. Можна в цілому 

сказати, що це все: професійно-кваліфікаційні та особисті якості 

характеризують ділові якості майбутнього працівника. Такі якості працівника 

повинні враховуватися лише тоді, коли вони можуть суттєво вплинути на 

здатність якісно і своєчасно виконувати трудову функцію, тому вони й 

опосередковані специфікою роботи за вказаною посадою, професією, 

спеціальністю. Тут повинен бути задіяний людський фактор, який би 

характеризував і працівників, і роботодавців, і навіть державу.  
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На протязі всього існування історії людства природною виступає 

диференціація за ознаками віку, стану здоров’я, статі, специфіки професійних 

навиків. Але способами правового регулювання: чи то на державному, чи то на 

договірному рівні таку диференціацію можна закріпити тільки для найбільш 

типових ділових якостей людини. Отже, для мети регулювання трудових 

відносин цього явно уже недостатньо. Тому людський фактор необхідно 

розглядати саме в юридичному механізмі управління працею як унікальні 

прояви індивідуальності людини в процесі праці, специфіки її фізіології, 

розумової і моторної діяльності, особливостей у поведінці та у взаємодії з 

іншими людьми, працівниками, роботодавцем, технікою, новітніми 

технологіями, інноваційними методами роботи тощо. Все це говорить про 

наявність моральних складових (аспектів) у трудовому праві, як галузі права. 

Разом з тим, необхідно пам’ятати, що трудовий договір є угода двох сторін, 

серед яких вимальовується роботодавець. Оскільки несамостійна праця – це 

праця, що організується і управляється всередині, то поряд з суб’єктом 

трудової діяльності завжди передбачається особа, яка приймає на себе функції 

організації і управління цією діяльністю [491, с. 123]. Тому на ринку праці саме 

роботодавець виступає ключовою фігурою, оскільки він володіє капіталом і 

засобами виробництва, і для початку виробничої діяльності йому лише не 

вистачає застосування праці, як вирішального чинника виробництва. Саме ця 

обставина характеризує організаційний і зокрема майновий елементи у 

трудовому правовідношенні. 

 Як правило, роботодавця поряд з працівником прийнято відносити до 

числа основних суб’єктів трудового права, а правосуб’єктність роботодавця як 

необхідну передумову для виникнення і розвитку не тільки трудового 

правовідношення, але й інших відносин сфери трудового права. Так 

С.М. Прилипко і О.М. Ярошенко зауважують, що трудова правосуб’єктність 

роботодавця реалізується у відносинах, що належать до сфери трудового права 

і трансформується в суб’єктивні права та обов’язки [491, с. 123]. Оскільки 

центральне місце в системі відносин, які входять до предмету трудового права, 
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займають трудові, а зміст трудової правосуб’єктності роботодавця орієнтує 

його насамперед як на суб’єкта цих відносин, то головне значення в системі 

суб’єктивних прав та обов’язків роботодавця займають його права та обов’язки 

як учасника трудових відносин. Окрім прав та обов’язків, що є в роботодавця, 

як сторони трудових відносин, він володіє комплексом суб’єктивних прав та 

обов’язків у рамках інших відносин, що належать до сфери дії трудового права 

[491, с. 123]. Важливим є й особливе становище роботодавця як організатора 

виробництва і трудового процесу. Як правило, в юридичній літературі лише 

згадується про це саме через ту обставину, що вона як правило не пов’язана з 

правом, а в більшості випадків охоплює організаційно-економічні й технічні 

аспекти управління працею. Разом з тим, неможливо абстрагуватися від ролі 

роботодавця у створенні тих умов, на фоні яких протікає така трудова діяльність. 

Діяльність роботодавця багатоаспектна: він виступає в якості організатора 

виробництва, організатора праці, суб’єкта, що здійснює управління працею 

(персоналом), сторони трудового договору. При цьому будь-який аспект 

діяльності роботодавця так чи інакше впливає як на зміст, так і динаміку трудових 

правовідносин. Роботодавець є організатором виробництва, що є виключним його 

правом, оскільки саме ним створюються певні передумови для здійснення 

трудової діяльності. Це підтверджується і положеннями чинного трудового 

законодавства. Зокрема, ст. 32 КЗпП України закріплює право роботодавця в 

односторонньому порядку змінити визначені сторонами умови трудового 

договору у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці. При цьому йому 

надається право змінити технологію виробництва, провести структурну 

реорганізацію виробництва та провести інші зміни, що випливають з вказаних 

процесів. Необхідно зауважити, що виробничі фактори безпосередньо впливають 

на визначення трудових обов’язків працівника. Наприклад, вибір роботодавцем 

певної технології тягне за собою обов’язок працівників дотримуватись 

встановлених технічних правил, інструкцій, порушення яких веде до накладення 

дисциплінарних стягнень. Разом з тим, організація виробництва повністю 

відноситься до сфери відповідальності роботодавця і трудовим законодавством не 
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регламентована. Отже, роботодавець, як організатор виробництва є визначальною 

фігурою як у створенні робочих місць, так і у визначенні деяких обов’язків 

працівників.  

Поряд з організацією виробництва роботодавець здійснює також 

організацію праці. Іноді організацію праці ототожнюють з організацією 

виробництва. Дійсно, зміст цих двох понять, на перший погляд, здається 

однаковим. Разом з тим, критерієм розмежування між цими дефініціями слугує 

зв’язок з трудовою діяльністю. Відповідно до вказаного критерію до повноважень 

щодо організації виробництва необхідно віднести виключно технічні, 

технологічні й економічні напрями діяльності, які не мають прямого відношення 

до праці. Організація ж праці є впорядкованою системою взаємодії працівників із 

засобами виробництва та один з одним єдиний виробничий процес [449, с. 160-

180]. Отже, базуючись на уявленнях, які склалися в науці економіки праці, можна 

сформувати саме ту сферу, яка складає зміст поняття «організація праці». Як 

елементи організації праці у вузькому сенсі слова виділяють: поділ і кооперацію 

праці; організацію робочого місця; організацію обслуговування робочого місця; 

встановлення прийомів і методів праці; встановлення міри (норми) праці; 

планування та облік трудової діяльності [724, с. 13-14]. Всі ці елементи, 

складаючи організаційно-економічні умови трудової діяльності, в тій чи іншій 

мірі впливають на трудові правовідносини, і таким чином обумовлюють коло і 

зміст обов’язків працівника. Наприклад, розподіл праці, що є розмежуванням 

діяльності працюючих у процесі спільної праці, а також їх спеціалізації на 

виконання визначеної частини спільної роботи [449, с. 16], має істотне значення 

для визначення трудової функції працівника. Професійний і кваліфікаційний 

розподіл праці означає виділення трудових функцій – посад, професій, 

спеціальностей. 

З вищевикладеного також окреслюються певні обставини, що є значимими 

для визначення становища роботодавця. Професійний і кваліфікаційний розподіл 

(поділ) праці здійснюється на основі економічного аналізу щодо потреби в 

працівниках, з урахуванням особливостей виробництва. А отже, саме 
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роботодавцю належить вирішальне значення при визначенні трудової функції 

працівника, а не самому працівнику, який не може впливати на сам процес 

професійного розподілу праці, запровадження у штатний розпис нових професій 

чи посад, а може лише домовлятись про виконання роботи за відповідною 

професією, спеціальністю, кваліфікацією, в силу ст. 21 КЗпП України. Але в науці 

трудового права склалися досить стійкі уявлення про зміст правосуб’єктності 

роботодавця. До її елементів як правило прийнято відносити здатність надавати 

роботу; здатність оплачувати роботу; здатність нести відповідальність по 

зобов’язаннях, що випливають із факту участі його в трудових і інших 

відносинах, що регулюються трудовим правом [305, с. 401]. Реалізуючись у 

конкретних трудових правовідносинах, правоздатність роботодавця, зумовлює 

його специфічний правовий статус. Так на думку Є.Б. Хохлова зміст правового 

статусу роботодавця як учасника трудового правовідношення включає: 

обов’язок надати роботу; обов’язок оплатити роботу; право на отримання 

роботи [305, с. 411-414]. Загальновизнаними, у зв’язку з цим, як правило, 

стають і уявлення про коло повноважень роботодавця, що характеризують його 

як суб’єкта управління працею. Отже, організація виробництва і організація 

праці не вичерпують завдання роботодавця. Роботодавець здійснює управління 

працею, або ще, як прийнято називати, управління персоналом, що передбачає 

вплив на поведінку працівників та їх інтереси, формування певних знань, 

навиків, професійних якостей тощо. Управління персоналом направлено на 

використання як організаційних і психологічних, так і правових засобів, що, в 

свою чергу, становить проблему розмежування управління персоналом і 

правового регулювання трудових відносин. Традиційно до управління 

персоналом відносять вирішення таких завдань, як визначення потреби в 

персоналі, залучення і відбір персоналу, підготовка, перепідготовка і 

підвищення кваліфікації персоналу, оцінка професійно-кваліфікаційного рівня 

співробітників, вивільнення персоналу, мотивація працівників [689, с. 43]. При 

цьому необхідно мати на увазі, що зміст поняття управління працею 

(персоналом) не потрібно звужувати лише до інституту трудового договору, 
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оскільки укладення, зміна та припинення трудового договору хоч і є основою 

для всього процесу управління працею, однак режим робочого часу, часу 

відпочинку, нормування і оплати праці, трудовий розпорядок і дисципліна 

праці є не менш значущими складовими в процесі організації і управління 

працею. Тобто, місце роботодавця в управлінні працею аж ніяк не обмежується 

його взаємовідносинами з працівником як стороною трудових правовідносин. 

Дана обставина підкреслює концепцію єдиного трудового правовідношення. З 

даного приводу І.О. Снігірьова зазначає, що у відносинах, які регулюються 

трудовим правом, роботодавець виступає в різних іпостасях залежно від виду 

відносин. Так, у трудових відносинах роботодавець виступає як владний 

суб’єкт, який організовує працю і здійснює керівництво нею. У контрольно-

наглядових відносинах він є підконтрольним, піднаглядовим суб’єктом, чию 

діяльність з точки зору дотримання трудового законодавства та інших актів, що 

містять норми трудового права, перевіряють уповноважені на те державні та 

профспілкові органи. Вид відносин, що регулюються трудовим правом 

визначає обсяг і зміст прав і обов’язків роботодавця як сторони цих відносин 

[599, с. 47]. Крім цього, сюди необхідно додати ще й відносини соціального 

партнерства, в яких бере участь роботодавець самостійно, або через своїх 

представників здійснює свої повноваження з управління працею. Так, 

роботодавець зобов’язаний вести колективні переговори та укладати 

колективні договори, угоди, а відповідно, і забезпечувати виконання їх умов; 

на нього покладається обов’язок здійснювати соціальне партнерство на рівні 

підприємства та створювати умови, що забезпечують участь працівників в 

управлінні підприємством. Отже, роботодавець є суб’єктом управління працею 

[132,с.46]. Управління працею є невід’ємною частиною суспільних відносин, 

що виникають у процесі цієї праці [565, с. 61]. Звідси випливає, що становище 

роботодавця як суб’єкта управління працею передбачає наявність у нього 

нормативної влади (права видання обов’язкових до виконання норм, що 

регулюють взаємовідносини людей у процесі праці); адміністративно-

диспозитивної влади (права надавати обов’язкові до виконання вказівки 
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працівникам, які здійснюють трудову діяльність); дисциплінарної влади (права 

роботодавця застосовувати відповідні заходи дисциплінарної відповідальності 

по відношенню до порушників) [305, с. 414-415]. 

Необхідно зазначити, що вчені, що досліджували проблему 

трудоправового статусу розглядають його зміст з позицій неоднорідної 

структури. Так О.Б. Зайцева робить висновок про необхідність обмеження 

змісту трудоправового статусу трьома елементами, що визначають суть 

правового становища суб’єкта: трудова правосуб’єктність, суб’єктивні права та 

обов’язки, а також гарантії забезпечення суб’єктивних прав [218, с. 138]. Ми 

приєднуємося до думок Прилипка С.М і Ярошенко О.М. про те, що елементами 

змісту правового статусу є: правосуб’єктність та юридичні права та обов’язки. 

Гарантії, будучи переведеними у сферу права набувають форми відповідних 

суб’єктивних прав того суб’єкта, функціонування якого вони забезпечують. 

Юридична відповідальність не існує на одній площині з правами та 

обов’язками, а направлена на забезпечення їх реалізації... [491, с. 110-111]. В 

загальному трудоправовий статус роботодавця можна визначити через загальні 

права та обов’язки, які охоплюються таким загальним правом як організація 

праці і управління. 

 В юридичній літературі неодноразово наголошувалося на тому, що деякі 

суб’єктивні права наділені забезпечувальними властивостями. Вони 

встановлюють основні рамочні критерії, параметри реалізації інших прав і 

обов’язків [196, с. 159]. Це наглядно видно на прикладі реалізації суб’єктивних 

прав роботодавця у сфері організації виробництва і праці, які забезпечують в 

першу чергу реалізацію права на працю працівників.  

Стосовно до обов’язків необхідно зауважити, що хоча  обов’язки 

роботодавця виникають в рамках трудових і пов’язаних з ними відносин з 

організації та управління працею, але водночас це є і обов’язки у відносинах 

публічного характеру, де контрагентом роботодавця виступає суспільство, 

представником інтересів якого виступає держава в особі її органів.  
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 Ведучи мову про права і обов’язки, в змісті трудових правовідносин, 

необхідно наголосити на тому, що від самого інтересу залежить саме та 

обставина, як будуть в подальшому у суб’єктів протікати відповідні права і 

обов’язки, що закріплені в нормі права. [175, с. 157]. Причини, що обумовлюють 

існування законних інтересів поряд із суб’єктивними правами і обов’язками є 

доволі складними, взаємозалежними і взаємообумовленими, а отже тяжко 

виокремити в якості головної якусь одну із них [366, с. 30, 32]. Відомо тільки одне 

– інтерес є свідомою необхідністю задоволення потреб [125, с. 68]. 

Саме суспільне відношення, що опосередковується трудовим договором 

відрізняється особистою складовою, що відображає не тільки індивідуальні 

характеристики працівника як особистості, але й роботодавця. Але чи 

необхідно опосередковувати особистісний елемент трудового відношення 

нормами права, чи здатні правові засоби перевести в ранг юридичних 

властивості (якості) самої особистості працівника, здатність роботодавця на 

аспекти їх взаємодії з природнім середовищем, в тому числі в процесі самої 

праці. З даних позицій право, а відповідно правове регулювання, як ми уже 

зауважували, не потрібно зводити лише до велінь держави, до державного 

регулювання, а необхідно розглядати право, правове регулювання, його 

регулюючі функції у широкому розумінні. Очевидно, що сьогодні, в нових 

умовах господарювання рух вперед по шляху поєднання індивідуальних, 

корпоративних, загально соціальних інтересів в трудовому відношенні веде до 

розширення природних начал в праві та до звуження правового регулювання в 

його позитивному розумінні. Як бачимо,  весь динамічний правовий 

(юридичний) інструментарій, що зосереджується в правовому регулювані 

направлений на досягнення  відповідної мети, яка, у свою чергу, націлена на 

ефективний  результат.  

 Вказане підкреслює ту обставину, що метод, механізм правового 

регулювання трудових відносин відображають в цілому той шлях, спосіб, який 

і приводить правове регулювання до завданого результату.  
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В сучасних умовах господарювання мова йде про посилення «...ролі 

правових засобів локального, колективного і індивідуального характеру», [355, 

с. 215] які в сукупності, доповнюючи один одного, повинні забезпечувати 

ефективне регулювання суспільних відносин [135, с. 68-69].  

 

Висновки до розділу 1 

 

1. Визначення правового регулювання суспільних відносин можна дати  

як у широкому так і вузькому розумінні. В широкому розумінні правове 

регулювання – це зумовлене буттям суспільства, його історичними, 

економічними, соціальними і культурними чинниками динамічна «взаємодія» 

всіх соціальних явищ, соціумів, які шляхом пізнання несуть конкретне джерело 

інформації (впливу), направлене на реалізацію прогресивних ідей суспільства, 

розвиток економічних, соціальних і культурних відносин, задля досягнення 

побудови правової, соціальної, демократичної держави, панування 

верховенства права у всіх сферах життя суспільства. У вузькому розумінні 

правове регулювання – це цілеспрямований вплив на свідомість суб’єктів 

суспільних відносин, що здійснюється шляхом надання інформації  завдяки 

юридичним і правовим засобам, що утворюють єдину, цілісну  систему 

загальнообов’язкових правил поведінки. 

2. Зміст правового регулювання складає комплекс динамічних систем і 

структур, що впливають на суспільні відносини і забезпечують як умови так і 

сам регулятивний вплив на суб’єктів суспільних відносин шляхом утворення 

єдиної, цілісної  системи загальнообов’язкових правил поведінки.  

3. Вся система способів, засобів, що зосереджена у механізмі правового 

регулювання повинна бути підібрана і сформована таким чином, щоб 

виправдати не тільки свою сутність, реалізовувати свою внутрішню мету, але й 

створити певні умови (передумови) для настання, здійснення чи реалізації 

наступного етапу правового регулювання і сприяти ефективності 

(результативності) правового регулювання в цілому. 
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4. Під регулюючий вплив норм трудового права об’єктивно підпадають  

саме ті відносини,  які безпосередньо пов’язані з працею, мають за свій  зміст 

працю, потребують її, як правило, організації і управління та забезпечують 

особливості реалізації природного права на працю. Саме ці відносини і 

складають головний предмет тієї галузі правового регулювання, яка утворює 

систему трудового права. Але ступінь їх урегульованості нормами трудового 

права є різною.  

5. Критеріями  віднесення тих чи інших відносин до категорії предмету є 

зв'язок відносин з працею та їх  трудоправова спрямованість; характер зв’язків, 

що підпадають під регулюючий вплив норм трудового права в процесі праці, 

тобто не можуть самостійно існувати за рамками трудової діяльності, в основі 

якої лежить праця (робота); правові зв'язки та характер дій між суб’єктами 

правовідношення, що виникають  як в результаті  діяльності суб’єктів щодо 

реалізації своїх трудових прав і обов’язків так і в процесі самої трудової 

діяльності (праці), соціальне призначення норм трудового права, первинність 

праці та її інноваційна складова. 

6. Функція соціального захисту і функція забезпечення соціальної 

стабільності, що ввібрали в себе моральну і гуманістичну складову, 

розкривають не тільки соціальне значення норм трудового права як галузі і 

визначають напрямки правового регулювання соціально-трудових відносин, а й 

відзначають і продовжують  об’єктивно відзначати   особливості правового 

впливу на суспільні відносини у сфері праці, і саму сутність трудового права як 

галузі. 

7. Трудова діяльність повинна розглядатися з позицій соціальної 

взаємодії. А отже, необхідно говорити про багатогранність і комплексність 

трудових відносин. З цих позицій доцільніше вести мову про соціально-трудові 

відносини, вказівка на соціальний характер яких акцентує їх на 

забезпечувальному, стабільному, захисному характері, а не  у розумінні  

«соціум» – «соціальних» суспільних відносин, бо будь-які відносини з цих 

позицій є соціальними, тобто суспільними. 
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8. Правове регулювання трудових відносин це певний рух інформації, що 

спричиняє процес впливу на свідомість і поведінку суб’єктів  трудового права, 

що здійснюється всією системою правових засобів на відповідних рівнях і 

стадіях правового регулювання з метою задоволення потреб та інтересів його 

суб’єктів, суспільства та держави.  

9. Мета і завдання правового регулювання трудових відносин повинні 

знаходитися у відповідності з рівнем розвитку суспільних відносин в державі.  

10. Праця є особливим об'єктом правового регулювання нормами, що 

враховують всі  особливості особи, що володіє природною здатністю до праці. 

Тому трудові відносини є саме тими відносинами в яких втілюються і за яких 

реалізуються численні людські потреби. 

11. Норми трудового права за своїм соціальним призначенням «покликані 

регулювати суспільні відносини, у змісті яких враховані всі сторони трудової 

діяльності працівників, а також їх соціальні інтереси, які впливають на 

розвиток людини», тому саме цим вони визначають свою цінність і є 

універсальними і придатними  для регулювання відносин у різноманітні 

періоди.  

12. Зміст і взаємозв’язок правових норм визначаються через принципи 

правового регулювання. Норми трудового права, взаємодіючи з принципами 

трудового права, створюють стабільні зв’язки  і постійність галузі і несуть в 

собі правонаступництво. Такі зв’язки дозволяють об’єктивно формувати 

стабільність правового регулювання відносин у сфері праці, зберігати єдність 

галузі, її сутність, зміст і форму. 

13. Проблема юридичних фактів має методологічне значення і також 

відображає специфіку трудового права як самостійної галузі права.  

14. Юридичні факти входять в якості самостійних елементів у всі стадії 

правового регулювання, але разом з тим, вони не є елементом механізму 

правового регулювання (який є складовою правового регулювання), тобто не 

наділяються регулятивними властивостями в буквальному розумінні цього 

слова.   
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15. За своєю правовою природою трудова  правосуб’єктність є 

відображенням соціально-економічної (правової) політики та правового 

розвитку суспільства та держави у сфері праці. Трудова правосуб’єктність є 

складною юридичною конструкцією, яка ввібрала у себе соціальні складові, що 

характеризують особистість і працівника і роботодавця так і юридичні 

складові, що пов’язані з визнанням працівника і роботодавця бути суб’єктом 

трудових правовідносин.  

16. Сьогодні, в сучасних умовах господарювання для ефективного, а 

відповідно результативного правового регулювання, незалежно від його рівня, 

мова повинна йти про комплексне системне регулювання, яке б могло 

забезпечувати з однієї сторони універсальність, з іншої сторони – 

приємлемість, гнучкість, динамізм правового регулювання трудових відносин. 

Саме такий комплекс факторів дасть можливість прогнозувати, поєднати з 

різними життєвими ситуаціями  в цілому сам процес правового регулювання 

трудових відносин і спрямувати його у  необхідне русло.  
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РОЗДІЛ 2. 

ЧИННИКИ, ЩО ОБУМОВЛЮЮТЬ НЕОБХІДНІСТЬ ПРАВОВОГО 

РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН У СФЕРІ ПРАЦІ 

 

2.1. Праця як природна якість людини щодо створення матеріальних і 

духовних цінностей 

 

Трудове право є водночас цікавою і складною галуззю права, бо саме ця 

галузь визначає «носія унікальної природної здатності до праці – тобто людину, 

природна здатність якої до праці є основним головним джерелом існування 

держави і суспільства» [527, с. 20-21]. 

 Праця завжди становила як важливу умову життєдіяльності людей так і 

вольову діяльність, спрямовану на створення матеріальних цінностей. Адже 

тільки завдяки праці люди можуть задовольняти свої матеріальні та моральні 

потреби [518, с. 3-4]. Оскільки сам термін є складним і водночас неоднорідним 

тому «праця» і зараз і в майбутньому залишиться цікавим і важливим предметом 

вивчення. Неоднорідність праці проявляється в тому, що різні прояви праці 

вивчає право і соціологія, філософія і економіка. Крім того сама трудова   

діяльність проявляється по-різному в різних історичних, економічних та 

соціальних умовах. Тому необхідно з’ясувати що являє собою праця як правова 

категорія. Але навряд чи можна вивести єдине універсальне поняття праці або ж 

дати їй доволі вичерпну характеристику. Працю можна розглядати і як соціально-

економічну і як правову категорію, але необхідно погодитися з тим, що праця це 

діяльність людини, яка відповідає вимогам таких принципів як: усвідомленості,  

цілеспрямованості, результативності, суспільній корисності і енерговитратності 

дій [757, с. 7]. Необхідно підкреслити, що  у якості правової категорії праця не 

досліджується, а тому сприймається у тому значенні, яке, як правило, 

використовується в економічних науках. А економічна наука сприймає 

визначення праці через її співвідношення з такою категорією як робоча сила, під 

якою, як правило, розуміють сукупність фізичних і розумових здібностей до 
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праці, якими наділена людина і які вона використовує при виробництві 

матеріальних і духовних благ [563, с. 25], особливий вид товару, що формує 

поняття ринку праці. Міжнародна організація праці у своїй Декларації «Стосовно 

цілей та завдань Міжнародної організації праці» (Філадельфія, 10 травня 1944р.) 

[570, с. 351-372] зазначила, що підтверджує основні принципи, на яких заснована 

Організація, серед яких є принцип про те, що праця не є товаром. Взагалі не існує 

товару самого по собі - річ стає товаром, при наявності певних історичних умов та 

в силу споживчої вартості, якою вона володіє [119,с.48]. Як вірно зауважував   

І.Я. Кисельов: праця як здатність до праці невіддільна від носія цієї здатності, від 

його особистості, «плоті і крові», або, іншими словами, від фізіології та психології 

людини, що визначаються біологічними і соціально-психологічними факторами, 

від людських (міжособистісних) відносин у процесі трудової діяльності, а 

частково і поза виробництвом [244, с. 59]. А тому з економічної точки зору праця 

не є діяльністю, а уособлює в собі певну сукупну робочу силу (як статистичний 

показник зайнятості на ринку праці). До речі, саме робочу силу Л.С. Таль 

відносив до особистих благ, які не можуть бути відчужені… [631, с. 125]. Іншими 

словами можна сказати, що певне благо (духовне, особистісне)  є видом цінності. 

Певні цінності визначаються можливістю їх реалізації. Саме такий підхід 

визначає  розуміння правових цінностей, основу яких складає особистість, - та 

сама «робоча сила», як часто вказують вчені-цивілісти. Виникає питання чи є 

особистість завжди цінністю? Адже людина за своєю суттю може бути носієм як 

позитивних так і негативних цінностей. Людина є носієм своєї здатності до праці 

– певної також цінності. А якщо вона є тунеядець? Тому для того, щоб вести мову 

про людину як самостійну цінність, необхідно, насамперед, оцінювати людину не 

як простого виконавця (носія здатності до праці – трудової діяльності), а потрібно 

вникнути у зміст цієї трудової діяльності і виявити властивості та особливості 

людини, що володіє природною здатністю до праці.  Тому саме з цих позицій 

можна стверджувати, що людина є самодостатньою цінністю, а не   товаром.   

 Досить часто в літературі згадується і описується про економічно 

обумовлене протистояння праці і капіталу, – як причини розвитку інституту 
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соціального партнерства між самою працею і капіталом за активної участі 

держави. Цілком природно, зазначає О. Процевський, праця і капітал є 

невід’ємними   факторами існування і розвитку суспільного виробництва. Так, 

зв’язку праці і капіталу об’єктивно притаманні закономірності їх єдності, але, на 

жаль, і суперечності, – продовжує вчений. Останні саме і виявляються  у формі 

інтересів роботодавців і працівників до розподілу результатів виробництва, які 

об’єктивно і  суб’єктивно не збігаються. Ці риси зв’язку  праці і капіталу, разом з 

відповідними їм інтересами, потім закономірно, через трудовий договір 

трансформуються у зміст трудових правовідносин і тому визначають їх 

складність і внутрішню суперечність [529, с. 224].   

Необхідно відзначити, що виробництво не існує поза трудовою діяльністю, 

а тому і природу трудових відносин неможливо розкрити поза виробничими 

відносинами, особливо відносин власності. Суспільне виробництво завжди має 

подвійну сутність: з однієї сторони воно відображається в процесі праці, з іншої – 

це процес присвоєння його результатів. Тому у трудових відносинах людина є 

суб’єктом праці, а у відносинах власності – суб’єкт привласнення результатів цієї 

праці. Праця та її результати, а також місце та значення працівника в суспільстві,  

підкреслює О. І. Процевський, є домінантним фактором у житті всіх людей [527, 

с. 27]. Природно було і буде, що в основі виробництва необхідних для суспільства 

благ лежить праця, спосіб її організації і знаряддя праці [527, с. 27]. На жаль, в 

основі розподілу результатів праці у сучасних умовах господарювання, 

продовжує вчений,  лежить форма власності, на якій засноване підприємство [527, 

с. 27]. А ті хто створив матеріальні блага, на жаль, відсторонені від участі у 

розподілі результатів своєї праці. При прийнятті нормативних актів, які 

регулюють трудові відносини забувається, що первинною у суспільній організації 

праці є її величність праця, вторинною – форма власності [527, с. 27-28]. 

 В динаміці система виробничих відносин являє собою єдність трудових 

відносин і відносин власності. Тому в реальному житті ці відносини є 

взаємообумовленими і залежними один від одного. Трудові відносини 

обумовлюють і визначають стан відносин власності, тобто зміна відносин 
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власності визначається трудовими відносинами. Разом з тим, в сучасних умовах 

господарювання сам стан відносин власності закріплює і в подальшому на 

нормативному рівні визначає специфіку системи трудових відносин. Тому на 

сьогодні сучасний стан розвитку українського суспільства, обумовлений корінною 

зміною змісту виробничих відносин потребує серйозного дослідження  питань про 

місце, роль і розвиток трудового права у цивілізованій державі [527, с. 39].  

Добробут людини в будь-якому суспільстві є похідним від економіки, 

зростання продуктивності праці, поліпшення якості роботи та інших показників. 

Не можна при цьому забувати, що «вказані завдання в умовах дескридитаційних 

форм господарювання практично вирішеними бути не  можуть» [411, с. 57]. Р.З. 

Лівшиць з цього приводу відзначав, що сучасне трудове законодавство ставить 

перед собою дві мети: економічну, яка полягає у сприянні зростання та розвитку 

виробництва, та соціальну, що полягає у захисті інтересів праці [330, с. 49]. Як 

певний тип відносин, управління працею через нормативні і правозастосовні акти 

державного (централізованого)  чи  договірного (локального) регулювання є 

вплив на діяльність як деякий процес (технологію), і на особу, що її здійснює. 

Охорона праці  є практично повною ідентифікацією поняття «праця» з поняттям 

працівники. Тому у визначенні праці повинні бути відображені всі вказані аспекти 

даного поняття. 

Отже, спробуємо з’ясувати сутність та поняття самої дефініції «праця». 

Якщо звернутись до етимології слова «праця» то в латинському «labor» – означає 

страждання, стан виснаження, тяжкість. В англійській мові слово «labour» також 

означає зусилля, життєві турботи, стан виснаження, тривоги, страждання [400, с. 

559; 796, р. 343] В сучасній німецькій мові слово «arbei» означає страждання,  

тяжкість, повинність. У французькій  мові «travail» означає біль і важкість.  

В англійській і французькій мові слово «labor» модифікувалося, тут воно означає 

важку і виснажливу працю. У російській мові, слова «праця» і «важко» – 

однокореневі слова і відносяться до готської «thrintan» - бути в скруті і латинської 

«trudo» – штовхаю. В українській мові слово праця це діяльність людини [91, с. 919]. 
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Отже, практично у всіх мовах загальним є підкреслення примусу, 

пріоритету фізичних зусиль у трудовій діяльності. Якщо ж звернутися до 

тлумачного словника то саме слово «праця» має декілька значень:  це діяльність 

людини; сукупність цілеспрямованих дій, що потребують фізіологічної або 

розумової енергії та мають своїм призначенням створення матеріальних благ і 

духовних цінностей [91, с. 919; 426]. 

Щоб з’ясувати, що являє собою праця як правова категорія потрібно 

звернутися до її філософського розуміння. А отже, необхідно відзначити, що у 

філософії праця досліджувалася переважно в онтологічному та аксіологічному 

аспектах, тобто досліджувалися специфіка праці, її природа, зміст і значення для 

людини. Хоча стало вже не модним посилатися на праці «марксизму», але саме у 

марксистській соціальній філософії поняття праці було одним із центральних 

понять. К. Маркс  писав, що «праця – є ... привласнення даного природою для 

людських потреб, загальна умова обміну між людиною і природою, вічна 

природна умова людського життя, і тому вона не залежить від якої б то не було 

форми життя, а, навпаки, одинаково загальна всім її суспільним формам» [375, с. 

195]. З даних позицій  мова йде лише про визначення самого поняття, але багато 

вчених згідні з твердженнями про те, що праця є вічна природна умова життя 

людини, що саме праця є постійним супутником людини, як унікального носія 

здатності до праці. Дане твердження є аксіомою науки трудового права, яка 

знайшла своє відображення в сучасних працях [див., напр. 527, с. 20-21].  

В «марксизмі» трудова діяльність розглядається як найважливіша сфера розвитку 

особистості, але при цьому підкреслюється її залежність від соціально – 

економічних умов. Тому для правильного розуміння сутності ставлення до праці 

необхідно, насамперед, осмислення її ролі в житті як людини так і суспільства. 

Ніхто не буде заперечувати, що праця відіграла і відіграє велике значення у 

процесі формування самої людини: адже у процесі праці створюються не тільки 

матеріальні і духовні цінності, призначені для задоволення потреб самої людини-

праці, суспільства і держави,  але й розвиваються самі працівники, шляхом 

розкриття своїх здібностей, талантів, професійних навичків.  Праця знаходить 
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свій творчий характер у появі нових технологій, раціоналізаторських пропозицій, 

у високопродуктивних знаряддях  праці тощо,  що, в свою чергу, веде до розвитку 

відповідних  потреб. Тобто людина – праці постійно розвивається в самому 

процесі праці. Звісно, окрім примусової (підневільної [тут увага акцентується на 

волі самої людини]) праці.  У процесі трудової діяльності людина-праці постійно 

задіює як фізичні, так і духовні сили, ставить перед собою відповідну мету, яка 

визначає й відповідні завдання, таким чином вона безперервно зростає і 

розвивається. І тут прослідковуються дві лінії взаємозв’язку: з однієї сторони 

праця людину створила, а з іншої – саме людина-праці цю працю розвиває  та 

вдосконалює. Згадуючи дарвінську теорію походження людини, а також працю  

Ф. Енгельса про роль праці в процесі перетворення мавпи у людину, задумуєшся 

про те, що не потрібно робити кінцеві висновки з приводу значення праці у 

перетворенні мавпи у людину, оскільки буд-яке судження до ствердження 

аксіоматики є оціночним. Безспірним є тільки факт впливу праці на розвиток 

самої людини, а не на її виникнення. Інакше бути не може. Адже праця є сам 

процес, який у свою чергу є складним і багатоаспектним та інноваційним.  

В процесі праці витрачається людська енергія, відбувається взаємодія працівників 

один з одним: так звані відносини координації, так і відносини субординації: між 

роботодавцем і працівником (ами) з приводу «постійного пошуку векторів 

модернізації праці, пріоритетів діяльності людини, нових технологій» [527, с. 10]. 

Саме така концепція праці в подальшому стала слугувати як теоретичною 

так і методологічною базою для її дослідження.  

У більшості випадків праця, як правило, визначається через діяльність. Так 

у свій час  Ф.М. Левіант, зауважила, що «із самої назви галузі права – «трудове 

право» – слідує одне, що воно регулює відносини, що випливають із застосування 

праці громадян» [325, с. 9-10].  Н.Г. Алєксандров  підкреслював, що праця це 

передусім процес, що здійснюється між людиною і природою, де в цьому 

вольовому відношенні до природи людина керується відомими технічними 

правилами (нормами), які виробляються в результаті  досвіду, розвитку технічних 

знань» [10, с. 5-6]. На працю, як діяльність людини щодо створення матеріальних 
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і духовно-культурних цінностей та адекватну її оплату, які фактично визначають 

основний зміст соціально-трудових відносин вказує О.І. Процевський.  Вчений 

зауважує, що саме  ці відносини, у свою чергу, є ядром предмету трудового права, 

як вельми важливої самостійної галузі системи права України [527, с. 23].   

А.Р. Мацюк визначає  працю як «основу всього суспільного життя, джерелом всіх 

суспільних відносин» [384, с. 72]. Термін «трудове право», писав  

В.І. Прокопенко, виявився досить вдалим, бо в ньому відбивається його зміст – 

регулювання праці. Змістом цього регулювання є сукупність реальних витрат 

працівником при виконанні ним трудової функції розумової та фізичної енергії, 

які створюють спрямований до певної мети виробничий процес [518, с. 4]. 

В.М. Лебедєв і Т.М. Фахрутдінова пишуть, що праця – це цілеспрямована корисна 

діяльність людини, направлена на: використання природних ресурсів; обробку 

уже опредметненої людської діяльності, набуття і розподілу товарів; створення 

духовних (інтелектуальних) цінностей [323, с. 37].  Болдирев В.А., Сисоєв В.А. 

стверджують, що категорія «трудове право» тісно пов'язана з терміном «праця», 

якою позначають доцільну діяльність людини, спрямовану на збереження, 

видозміну, пристосування середовища проживання для задоволення своїх потреб, 

на виробництво товарів і послуг [63, с. 13]. 

О.В. Смірнов підкреслює, що спільну працю потрібно розглядати в якості 

невід'ємної властивості суспільного виробництва, як зв'язок людей, що 

взаємодіють у колективному застосуванні знарядь і засобів праці [682, с. 7-8]. 

В.В. Жернаков працю розглядає у широкому розумінні – як явище, пов’язане із 

суспільною формою діяльності, так і в вузькому розумінні-як процес застосування 

здібностей до праці конкретною особою (соціологічний, філософський аспект), як 

сукупність трудових операцій (організаційно-економічний аспект), як виконання 

трудових обов’язків безпосередньо працівником (юридичний аспект) [675, с. 7]. 

Праця, як процес, що відбувається між людиною і природою, є свідомою 

вольовою діяльністю. Її результати заздалегідь усвідомлюються як мета, 

досягнення якої прагне людина, впливаючи на об’єкти навколишнього світу, 

зауважують С.М. Прилипко і О.М. Ярошенко [491, с. 12]. 
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А отже постає питання, чи будь-яка праця є діяльністю, і чи будь-яка 

діяльність є працею? Якщо подивитися, то на перший погляд відмінність між 

цими поняттями не є суттєвим. У самому широкому розумінні слово «діяльність» 

означає різнобічний процес створення суспільним суб'єктом умов для свого 

існування і розвитку, процес перетворення соціальної реальності у відповідності 

із суспільними потребами, цілями і завданнями [80, с. 57]. Діяльність людей має 

різні форми і види [80, с. 57]. Адже ще не достатньо сказати, що праця є 

діяльність. Необхідно, щоб дане поняття розкривало саму сутність праці, оскільки 

праця є саме такою діяльністю, яка має специфічні, тільки їй властиві якості. 

Тому з’ясуємо, насамперед, як співвідносяться поняття «діяльність» і «праця» 

[119, с.47- 50].   

Діяльність – це спосіб існування і розвитку суспільства і людини, всебічний 

процес перетворення нею навколишньою природою і соціальної реальності 

(включаючи його самого) у відповідністю з її потребами, метою і завданнями. 

Дане визначення збігається з визначенням праці як доцільної діяльності, в 

результаті якої створюються матеріальні і духовні цінності та умови, необхідні 

для задоволення суспільних та індивідуальних потреб. У цьому сенсі праця 

характеризує найбільш істотні риси саме людської діяльності, але не всяка 

діяльність є праця. Як людина може бути потенційним працівником, так і 

діяльність може бути потенційною працею. Щоб людина набула статусу 

працівника, необхідно дотриматися основної  умови: укласти трудовий договір 

(згода батьків, направлення – може бути наприклад, додатковими умовами). Так і 

діяльність, щоб перетворити на реальну працю, необхідне дотримання наступних 

основних умов: «включення діяльності людини в систему суспільної праці;  

б) доцільність, результативність процесу діяльності, її необхідність і корисність 

як для суспільства, так і для окремої людини; в) спеціалізація

 суспільної праці» 

[80, с. 63-64], адекватна її оплата. Діяльність людини може виступати і умовою і 

передумовою праці. Праця, як уже зауважувалося, є, насамперед, процес, а тому, в 

                                                 

 Спеціаліза́ція (від лат. specialis — особливий)  Спеціалізація – це конкретизована система 

знань, навичок, умінь, яку застосовує працівник в процесі праці відповідно до своєї набутої 

професії. 
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процесі праці працівник зосереджується, пильнує, мислить, уявляє, «якби краще 

щось зробити», тобто у процесі праці проявляються усі його суб’єктивні функції, 

які є «внутрішніми аспектами предметної діяльності людини» і в тій чи іншій мірі 

включаються також в процес праці, якби також його обслуговують, але, взяті самі 

по собі вони не є працею. Необхідно вказати також на особистісний момент: 

діяльність працівника знаходиться в єдності з речовими моментами - предметами 

і засобами праці.  Адже діяльність людини в матеріальному виробництві перестає 

бути працею, якщо вона не пов'язана з його речовими моментами і виступає як 

якась «чиста» діяльність не спрямована на зміну предмета праці за допомогою 

засобів праці. Також діяльність людини перестає бути працею якщо вона 

здійснюється без будь-якої мети. Праця, як така, існує у двох формах: діяльності 

та предметності. Можна сказати, що всяка праця – це діяльність, але не всяка 

діяльність є праця. Необхідні деякі умови для того, щоб діяльність стала працею: 

діяльність повинна бути перетворюючою, предметною, (інноваційною вид. мною 

Н.Г.), спрямованою на отримання результату і бути корисною для суспільства і 

для окремого індивіда [390, с. 90].  

Отже, не дивлячись на деяку подібність даних термінів, вони не є 

тотожними ні за змістом, ні за об’ємом ні за соціальним змістом. Тому в системі 

діяльності з усіх її видів важливо виділити ключовий вид діяльності, який 

породжує всі інші види діяльності. Таким видом діяльності є саме трудова 

діяльність, оскільки саме з її  формуванням пов'язане становлення і розвиток 

самої людини як соціального суб'єкта (працівника). Праця і її результати, а також 

місце та значення працівника в суспільстві,- підкреслює О.І. Процевський,  є 

домінантним фактором у житті всіх людей. Природно було і буде, – продовжує 

вчений, що в основі виробництва необхідних для суспільства  благ лежить праця, 

спосіб її організації і знаряддя праці [527, с. 27].  

Праця є основною формою діяльності,  є історично вихідною «клітинкою» 

всіх форм діяльності людини і характеризується як особливими формами 

соціальної організації, так і безпосередньою спрямованістю на отримання 

суспільно значущого результату [760, с. 268]. Само буття трудової діяльності 
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визначається її результатом-кінцевим продуктом…, без отримання якого 

виконання роботи втрачає будь-який сенс [232, с. 12]. Адже первинним є не 

якийсь окремо взятий вид діяльності, а матеріальне виробництво в цілому, як 

складна система різних видів матеріально-практичної діяльності, де особливе 

місце займає саме трудова діяльність та її результати. Бо саме з трудової 

діяльності, як уже зауважувалося раніше, пов'язане становлення самої людини як 

соціальної істоти. Отже, праця як специфічна діяльність виступає відносно 

самостійним її видом, що насамперед пов'язаний одночасно з практичною 

корисністю (утилітарністю) і необхідністю свого кінцевого результату як для 

окремої людини так і для суспільства і держави. Праця є необхідна діяльність, бо 

диктується нагальною потребою, неминучістю задоволення потреб людини [176, 

с. 77-78]. У процесі трудової діяльності працівник оцінює свою працю, так як без 

оцінки праці самим працівником трудова діяльність є незавершеною. Але у сам 

зміст поняття «діяльність» не включається ні утилітарний, ні ціннісний моменти, 

які виражають її суспільний сенс, соціальну спрямованість. Тому й виходить, що 

необхідність є найважливішою специфічною властивістю праці, саме через її 

досягнення практичного корисного результату, вигоди (утилітарності), цінності, 

що робить її особливим видом діяльності і відрізняє її від інших видів. Тобто 

необхідність, цінність та утилітарність є найважливішими специфічними 

властивостями, що роблять працю особливим видом діяльності і відрізняють від 

інших її видів [162, с. 133-135; 757, с. 307]. Але постає питання: в чому 

проявляється сутність праці як  особливого виду діяльності? Безспірним є той 

факт, що без праці не може існувати суспільство. Тому завжди людей спонукали 

до праці життєві  стимули і мотиви, які розкривали ставлення людей до праці їх 

зацікавленість у праці. 

Ставлення до праці в найбільш загальному вигляді можна розділити на два 

основних типи: ставлення до неї як до потреби і як до засобу реалізації інших 

потреб, що лежать поза самим процесом  праці. ….власна цінність праці 

визначається можливостями, які праця дає людині для задоволення потреб у 

інших цінностях життя [757, с. 307]. В процесі трудової діяльності важливе 
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значення має ставлення працівників одне до одного, а також їх ставлення до 

праці. Відомо, що рушійну силу будь-якого виробництва утворюють навички в 

поєднанні з фізичними можливостями працівників і їх професійні здібності. 

Однак результати трудової діяльності залежать не тільки і не стільки від рівня 

розвитку професійності працівника і його фізичних можливостей, але й від того, 

як він ставиться до праці. Тому, щоб зрозуміти природу стимулів, що змушують 

людей працювати, необхідно звернутися не тільки до значення виробничих 

відносин між людьми, але й  їх відносин …  до самої праці [162, с. 13]. Саме 

відношення до праці працівника полягає в реалізації його трудового потенціалу, 

що формується насамперед під впливом усвідомлених потреб і зацікавленості. 

Ставлення працівника до праці характеризує його прагнення  проявити свій 

фізичний та духовний потенціал, використати свої здібності, досвід, знання  для 

досягнення відповідного результату. З даних позицій необхідно вказати на ті 

чинники, які утворюють незалежні від працівника передумови його діяльності, що 

пов'язуються з особливостями як виробничого так і позавиробничого середовища, 

тобто об'єктивні умови. Вони також впливають на працівника і визначають його 

позицію по відношенню до праці як типу діяльності. Суб'єктивні умови (чинники) 

пов'язуються з індивідуальними особливостями працівника – насамперед його 

мотивами (мотивацією) до праці. Особливе значення при цьому має зміст праці. 

Праця інтелектуальна чи фізична, але якщо вона престижна, висококваліфікова, 

яка приносить бажані результати і адекватну оплату створює передумови для 

ставлення до праці як до найвищої цінності. Відповідного значення набувають 

також суб'єктивні фактори: досвід, що підтверджує відповідний стаж роботи, вік, 

освіта, стать, здібності працівника  тощо. Відношення до праці є  складним 

соціальним явищем, що уособлює в себе єдність трьох елементів: 1) трудові 

мотиви і орієнтацію трудової поведінки, що складає в сукупності мотивацію самої 

праці; 2) активність трудової поведінки працівника; 3) оцінку працівником  

трудових операцій (роботи). Зміст і призначення мотивів праці – це свідоме 

проникнення у сутність людини, її сенс життя, звички, потреби, мотиви, 

поведінку, що характерно для правових приписів норм трудового права на відміну 
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від норм цивільного права [527, с. 59]. Трудова активність працівника 

виявляється в таких формах поведінки, як: виконання норм виробітку, якісні і 

кількісні показники в роботі, ініціативність, дисциплінованість тощо.  І оціночний 

елемент ставлення працівника до праці, без якого неможлива продуктивна і якісна 

робота. В результаті відношення до праці змінюється становище самого 

працівника, його соціальні якості, тому  соціальна сутність праці розкривається 

також у  категорії «характер праці». 

Тільки завдяки праці люди можуть задовольняти свої матеріальні та 

моральні потреби. Виробництво є процесом створення матеріальних благ для 

задоволення потреб людей. Проте виробництво матеріальних благ здійснюється 

всюди і завжди в межах певних суспільних відносин [518, с. 8]. Характер праці 

відображає в основному її соціальну сутність,  за якою праця завжди є 

суспільною. Однак суспільна праця складається з праці окремих індивідів, а в 

різних суспільно-економічних формаціях зв'язок між працею індивідів і 

суспільною працею різний, що і визначає характер самої праці. Кожне покоління 

людей є історичним. Освоюючи досвід попередніх поколінь, людина розвиває 

свої здібності. Можна сказати, що не предмети споживання визначають епоху, а 

знаряддя, що створені для виготовлення цих предметів. Здійснюється 

переключення сутнісних сил людини, так як багато засобів створюються не для 

одноразового споживання. Тому, вони стають певною силою для розвитку 

суспільства. Саме тому в науці розуміється як якісно вище порівняно з 

природним, те, що пов’язано з орудійною діяльністю людини [232, с. 11]. Тому 

саме з даних позицій саме суспільство є таким утворенням, що пов’язане з такою 

діяльністю, яка включає в себе накопичення і передачу сил, досвіду окремо взятої 

людини всьому суспільству. Тому характер праці визначається також 

особливостями виробничих відносин, за яких здійснюється трудова діяльність. 

Він відображає соціально-економічне становище працівників у суспільному 

виробництві, відношення між працею окремого працівника і всього суспільства.  

До показників характеру праці зазвичай відносять форму власності. 

Економічна і правова наука надають власності та її формам особливо важливого 
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значення, бо ні про яке виробництво в будь-якому суспільстві не може бути мови 

там, де не існує жодної форми власності, підкреслює  В.І. Прокопенко [518, с. 8-

9]. Але чи має на мотивацію, результати праці впливати форма власності? Звісно, 

що ні. Про це неодноразово наголошує у своїх працях О.І. Процевський. Вчений 

зокрема зауважує, що праця  та її результати … є домінантним фактором у житті всіх 

людей. Природно було, є і буде, що в основі виробництва необхідних для 

суспільства благ лежать праця, спосіб її організації і знаряддя праці [527, с. 27]. На 

жаль, продовжує вчений, в основі розподілу результатів праці у сучасних умовах 

господарювання лежить форма власності, на якій засноване підприємство [527, с. 

27]. Однак, «саме формула, за якою праця є первинною у способі виробництва, має 

визначати соціальний і правовий статус працівника. Тому у Трудовому  кодексі 

України особливого значення має набути формула первинності праці і вторинності 

власності, яка буде не тільки визначати соціальний і правовий статус працівника, а й 

слугувати критерієм для застосування соціальної справедливості при розподілі 

результатів праці [527, с. 28]. 

В чому зараз полягає сучасна позиція відношення до праці? Ключ даної 

відповіді насамперед необхідно шукати у принципі свободи праці, у відношенні 

до праці самої людини-праці (див. дет. підр. 2.3 розд. 2). Укладаючи угоду, в силу 

ст. 21 КЗпП України працівник зобов'язується виконувати роботу. Що спонукає 

його до цього, як якісно він буде виконувати дану роботу? Як зробити для 

працівника так, і що повинен робити він сам, щоб робота була для нього не в 

тяжкість? Саме мотивація праці спонукає людину до  діяльності і надає цій 

діяльності певний орієнтир, спрямованість,  направлену на досягнення певної 

мети. У свою чергу праця завжди була і буде корисною діяльністю, що 

спрямована на отримання заздалегідь наміченого результату. Тому досягнення 

саме запланованих результатів буде виступати мотивом трудової діяльності.  

Тобто ефект від праці і завдяки праці є спонукальним не тільки чинником, а й 

свідомою підставою трудової діяльності. Необхідно відзначити, що мотивація, 

притаманна тільки праці як виду діяльності. Як зауважувалося раніше, зміст і 

призначення мотивації праці - це свідоме проникнення у сутність людини, її сенс 
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життя, звички, потреби, мотиви, поведінку [527, с. 59]. Мотивація – це сукупність 

мотивів, … які під впливом об'єктивних та суб'єктивних чинників спрямовують 

людину здійснювати певні дії [776; 527, с. 60]. Основна мета мотивації у практиці 

мотивованої діяльності це застосування різних підходів до вирішення проблем 

праці та управління залежно від конкретної ситуації та у побудові ефективної 

системи мотивації і забезпеченні її стійкості трудових відносин. Мотивація 

продуктивної, ефективної праці має складові, які зачіпають суб'єктивну і 

об'єктивну частини цього явища. Суб'єктивна частина мотивації стосується 

суб'єктів соціально-трудових правовідносин. Роботодавець намагається створити 

такі умови праці, які б відображали різноманітні форми стимулювання усіх 

елементів трудової діяльності і впливали на свідомість працівника, спонукаючи 

його до покращення самої праці і її результатів. Підкреслимо,  зауважує  

О.І. Процевський, що мотивація праці впливає на свідомість працівника, хоча має 

на меті покращення праці і її результатів, покращення виконання делегованих їм 

обов'язків. Тому ніякі форми мотивації праці не породжують додаткових прав у 

роботодавця, зокрема вимагати від працівника якоїсь зверх можливої віддачі у 

праці. Через свідомість працівника мотивація впливає на працю і її результати, 

але ніяких додаткових обов'язків у працівника не виникає [527, с. 60].  Отже, 

можна сказати, що мотивація трудової діяльності є сукупністю внутрішніх 

інтересів, потреб, цінностей, норм поведінки, а також мотивів, і зовнішніх 

факторів впливу – стимулів підвищення трудової активності. Таким чином  

мотивація є прагненням людини-праці  задовільнити  свої потреби. Тому зміст 

мотивації праці необхідно розкривати насамперед, з потреби. Потреба як правило 

зводиться до нужди у чомусь. Потреби є різні за своєю природою, але «потреби 

матеріального порядку є головними і становлять основу життя людей» [518, с. 2]. 

Але що стосується матеріальних потреб, то вони вказує лише на те, який об’єкт  

задовольняє потребу, але не говорить, про те, яка сама потреба. Матеріальна 

потреба характеризує, насамперед, форму об'єкта споживання. Зміст матеріальних 

потреб не можна зводити лише до фізіологічних потреб. Потреба в матеріальних 

умовах діяльності може кваліфікуватися по-різному. Все залежить від змісту 
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вимог самого суб'єкта. Так, потреба у праці як умови нормального фізичного 

розвитку людини є матеріальною. Потреба у праці як умови морального або 

творчого самоствердження є за своїм змістом духовною [751, с. 92]. Але будь-яка 

з потреб може породити різні інтереси. Саме потреби і інтереси характеризуют 

внутрішню обумовленість трудової поведінки. Співвідношення інтересу і потреби 

полягає в тому, що потреби – це визначена взаємодія організму з зовнішнім 

матеріальним середовищем, що характеризується фізичною залежністю суб’єкта 

від умов життєзабезпечення, що властиві як людині так і тварині. Російський 

вчений С.В. Михайлов, який досліджував категорію інтересу в цивільному праві 

зазначає, що інтерес є потребою, що властива людині як соціальному суб’єкту, 

тобто потребою,  що має  соціальний характер [389, с. 21]. Саме така потреба 

виступає в якості інтересу [389, с. 21]. Соціальний характер потреби піднімає її до 

нового якісного стану – інтересу [389, с. 22]. Під соціальним характером, підкреслює 

вчений, в першу чергу розуміється суспільне значення і оцінка потреби, що стала 

інтересом [389, с. 22].  Завдяки суспільному середовищу потреби суб’єкта 

набувають соціальний характер [389, с. 22]. Безсумнівно, що інтерес, викликаний 

до життя суспільними причинами, задовольняється також через суспільні 

відносини [389, с. 22]. Отже, в самому інтересі закріплена особлива, соціально-

значуща форма задоволення потреби. Саме цим визначається сутність самого 

інтересу. Потреби та інтереси характеризують внутрішню обумовленість трудової 

поведінки. У різних умовах життєдіяльності у різних груп працівників різною є 

спрямованість потреб та інтересів. 

Необхідно зазначити, що вся трудова діяльність сторін трудових відносин, а 

від так і діяльність держави як суб’єкта трудового права має за мету задоволення 

своїх власних інтересів, разом з тим, враховуючи об’єктивні реалії соціально-

економічного і політичного середовища  та фактори їх життєдіяльності, 

одночасне задоволення їх інтересів є неможливим. Тому в даному аспекті, щоб 

задовольнити свої власні інтереси і потреби і працівники і роботодавці і держава 

повинні віднайти той соціальний діалог, консенсус, той баланс який і призведе їх 

до реалізації і задоволення своїх власних інтересів.  
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Так в умовах ринкової економіки одним із завдань трудового права є  

забезпечення правових умов для узгодження інтересів працівника, роботодавця  

та держави. Якщо таке узгодження не відбувається, то можуть настати негативні 

наслідки. Якщо порушується  баланс на користь працівників, то страдають 

інтереси бізнесу, його конкурентоздатність падає; якщо ж баланс порушується на 

користь бізнесу, то появляється соціальна незадоволеність у працівників, може 

знижуватись їх соціальна активність. Тому дуже важливо, що баланс 

дотримувався [125, с.67]. Отже, як ми уже зауважували раніше, там, де 

переплітаються  інтереси і мотиви окремих людей, особистості і держави, постає 

проблема узгодження даних інтересів за допомогою права  і виникає необхідність 

правотворчості [389, с. 30; 564, с. 106].  Г.Ф.Шершеневич писав: «необхідно визнати, 

що право існує, оскільки існує боротьба інтересів [див. 742, с. 83]. Будучи 

заснованими на своїх інтересах, люди вступають у певні відносини один з одним, а 

тому саме з формування і розуміння  суб’єктами своїх інтересів виникає і 

необхідність у правовому регулюванні [389, с. 30; 618, с. 47]. 

 Так відміна кріпосного права та інші реформи  початку 60-х років 

19століття створили певні умови для розвитку Росії по капіталістичному шляху, 

сприяли створенню великого машинного виробництва, що було засноване на 

використанні найманої робочої сили [57, с. 6]. В перші два десятиліття після 

відміни кріпосного права застосування найманої праці супроводжувалось 

жорсткою експлуатацією при повній відсутності правового регулювання даних 

суспільних відносин [57, с. 6-7].  Неможливе становище пролетаріату викликало 

не тільки незадоволення, але й активне протистояння. Це стало причиною 

здійснення урядом реформ з метою пом’якшення соціальних протиріч. Однією з 

таких реформ стала поява і активний розвиток в кінці 19 століття фабричного 

законодавства [57, с. 6]. Як бачимо, фабричне законодавство є результатом 

певного соціального протистояння, що дало певний поштовх до правового 

регулювання найманої праці, та відповідного задоволення інтересів як держави 

так і пролетаріату. При цьому мова йде про об’єднання різнорівневих інтересів, в 

результаті чого кожен досягає своєї власної мети [125, с. 67].  
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Отже, тотожні риси суспільного та державного інтересів наглядно видно 

через призму права. Таким чином, не ототожнюючи інтерес і право, зазначимо, 

що взаємозв’язок різнорівневих інтересів, що направлені на  задоволення 

відповідної потреби, обумовлює регулятивні властивості права, та об’єднує різні 

інтереси. Разом з тим, кожен носій визначеного інтересу задовольняє передусім 

свою потребу, а значить, інтерес кожного (відповідного рівня) живе своїм життям. 

Інтереси суспільства, як і інтереси особистості, багато в чому реалізуються 

завдяки  державному інтересу, і навпаки. 

 Потреба в праці відноситься до числа головних у системі відносин 

особистості, тому за своїм призначенням праця є тією потребою людини, яка 

здатна задовольнити всі запити та інтереси як окремої людини, суспільства так і 

держави. Але й сама праця може проявлятися в якості мотиву і виступати як 

об’єкт потреби. Необхідно зазначити, що потреба в праці зумовлює в собі й інші 

потреби, що випливають з участі в трудових правовідносинах: виконання роботи 

за відповідною професією, спеціальністю, кваліфікацією; потребу у просуванні по 

службі; потребу в оплаті праці відповідно до її складності  та умов виконуваної 

роботи, професійно-ділових якостей працівника (ст. 94 КЗпП України); потребу у 

відпочинку, шляхом надання перерв для відпочинку, вихідних днів, святкових і 

неробочих днів, щорічних відпусток (ст.ст. 66, 67, 73, 74 КЗпП України); потребу 

в охороні праці (ст.ст. 153-173 КЗпП України); потребу в отриманні додаткових 

порівняно з законодавством трудових і соціально-побутових пільг (ст. 9-1 КЗпП 

України). Крім того є потреба у визнанні, самоствердженні, в повазі, у 

відповідному статусі, тобто у соціальних і моральних потребах. Всі ці потреби 

мають безпосереднє відношення до проблеми мотивації праці. Адже в праці 

знайшли поєднання і матеріальні і духовні риси. Праця є природною властивістю 

у житті людини, є форма її самовираження в праці і за допомогою праці.  

Задоволення потреб людини-праці є обов’язком держави, саме вона, як 

правова і соціальна держава повинна нести відповідальність за достойне життя, а 

не існування.  
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 Праця дійсно є складним і багатогранним процесом взаємодії людини з 

природою та довкіллям, вона забезпечує фізіологічний і духовний рівень життя 

людини і суспільства відповідно до досягнутого суспільного прогресу [527, с. 27]. 

Завдяки цьому людина праці потребує більш поважного ставлення до неї і 

держави, і роботодавця [527, с. 27]. Об’єктивно сучасна виробнича ситуація 

зумовлює необхідність підкреслити значення праці у житті людини, суспільства і 

держави [527, с. 27].  Праця і її результати, а також місце та значення працівника 

в суспільстві є домінантним фактором у житті всіх людей. Природно було, є і 

буде, що в основі виробництва необхідних для суспільства благ лежать праця, 

спосіб її організації і знаряддя праці  [527, с. 27]. Звісно, що праця є насамперед 

діяльністю, а «праця як діяльність людини по створенню матеріальних і духовно-

культурних цінностей та адекватна її оплата фактично визначають основний зміст 

соціально-трудових відносин. Ці відносини, у свою чергу, є ядром предмету 

трудового права, як вельми важливої самостійної галузі системи права України, в 

той же час усвідомлена, цілеспрямована діяльність людини по створенню 

матеріальних і духовно-культурних цінностей для існування усього суспільства 

потребує від держави створення відповідних умов праці [527, с. 27-28].  

Як ми уже зауважували раніше, суспільні відносини можуть регулюватися 

правом, якщо вони: є свідомими і вольовими…; мають певний зовнішній вираз у 

поведінці суб’єктів цих відносин..; досить чітко визначені за їх суб’єктами та 

об’єктами [213, с. 212, 213]. А отже, таким об’єктом, що лежить в основі 

предмета трудового права звичайно, є праця як діяльність людини, як сукупність 

цілеспрямованих дій, що потребують фізичної або розумової енергії і мають своїм 

призначенням створення матеріальних та духовних цінностей, тобто труд [527, с. 

104].  І ця цілеспрямована, усвідомлена діяльність людини є засобом її існування, 

джерелом заробітку: «жити з рук своїх» – заробляти собі на прожиття [527, с. 104]. 

Вже в цій тезі закладена та вирішальна думка, що свідчить про самостійність галузі 

трудового права, де праця розглядається як особливий об'єкт правового 

регулювання нормами, що враховують і особливості особи, що володіє природною 
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здатністю до праці, саме ці особливості об'єкта правового регулювання не 

укладаються в рамки цивільно-правової конструкції найма праці [527, с. 104].   

Природна здатність людини до праці є основою, головною частиною 

існування держави і суспільства, підкреслює О.І. Процевський. Цей незаперечний 

факт, продовжує вчений, об'єктивно обумовлює утворення та існування 

самостійної системи норм права, що об’єднуються в окрему галузь права. Правові 

норми цієї галузі права мають враховувати особливості реалізації природного 

права на працю, мету оплати і охорони праці, тривалість робочого часу і часу 

відпочинку, організацію управління працею, розумовий і фізичний розвиток 

працівника, його соціальний захист тощо. Названі правові явища як юридичні 

факти слугують підставами виникнення відповідних суспільних відносин. 

Сукупність і своєрідність трудових відносин та відносин, що виникають у процесі 

трудової діяльності, об’єктивна необхідність їх існування потребують системи 

правових норм, які б їх регулювали. Саме об’єктивна необхідність цих відносин 

обумовлює систему правових норм, які об’єднуються в окрему самостійну галузь 

права зі своєю парадигмою і доктриною [527, с. 13]. 

Якщо узагальнити викладене, то працю, в її юридичному розумінні  можна  

визначити як первинно-необхідну, суспільно-корисну, інноваційну, доцільну, 

цілеспрямовану, вольову, оціночну діяльність, пов'язану з реалізацією унікальних 

властивостей людини: фізичних та розумових здібностей, шляхом її творчого і 

фізичного самоствердження, свідомо і цілеспрямовано змінювати навколишнє 

середовище, з метою створення (нових) матеріальних і духовних цінностей та 

задоволення  потреб і інтересів людини, суспільства, держави і така, що породжує 

особливий вид суспільних відносин та потребує у зв’язку з цим правового 

регулювання. 

Для характеристики праці доволі часто застосовують таке  поняття як 

зайнятість, яке також розглядають і в економічному розумінні і в правовому. В 

економічному розумінні зайнятість визначається як сукупність економічних 

відносин, пов’язаних з робочими місцями і участю в господарській діяльності; як 

діяльність працездатного населення щодо створення суспільного продукту або 
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національного доходу [293].  Досліджуючи зайнятість з позицій трудового права 

А.С. Пашков розглядав її  у двох  аспектах: у широкому розумінні - як всі види 

суспільно корисної діяльності  громадян, що приносять, їм, як правило, заробіток 

(трудовий дохід), і у вузькому розумінні: як трудову діяльність за наймом або з 

інших підстав, що приносить регулярний прибуток [445, с. 7-8]. Це дало підставу 

вченим виділити із загального правового поняття «зайнятість» її підвид – трудову 

зайнятість, під якою розуміють вид зайнятості громадян, які працюють виключно 

за трудовим договором в якості найманого працівника [27,с.54-60]. Оскільки 

Закон «Про зайнятість населення» від 5 липня 2012 р. визначив не тільки правові, 

а й економічні та організаційні засади реалізації державної політики у сфері 

зайнятості населення [497], то й визначення даного поняття ввібрало в себе не 

тільки правові ознаки зайнятості, а  й економічні: зайнятість – не заборонена 

законодавством діяльність осіб, пов'язана із задоволенням їх особистих та 

суспільних потреб з метою одержання доходу (заробітної плати) у грошовій або 

іншій формі, а також діяльність членів однієї сім'ї, які здійснюють господарську 

діяльність або працюють у суб'єктів господарювання, заснованих на їх власності, 

у тому числі безоплатно. Як бачимо, легальне визначення зайнятості є 

максимально приближеним до соціально-економічного призначення праці. Через 

таку ідентичність з поняттям зайнятості зміст праці стає більш ширшим, ніж 

поняття трудових відносин в структурі предмету трудового права як галузі права. 

Основний Закон закріплює положення про те, що держава створює умови для 

повного здійснення громадянами права на працю, гарантує рівні можливості у 

виборі професії та роду трудової діяльності…(ст. 43). Таким чином поняття роду 

діяльності є набагато ширшим, ніж поняття трудових відносин, а тому, з даного 

трактування виходить, що може бути охарактеризоване через категорію 

зайнятості. Разом з тим необхідно підкреслити, що із всіх факторів виробництва 

тільки праця сприяє створенню матеріальних і духовних цінностей шляхом 

використання фізичних і розумових зусиль людини. Адже здатність до праці 

характеризує природну якість людини як живої істоти і вона невід’ємна від неї. 

«Зайнятість» як категорія знаходиться за межами людини, а тому має широку 
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характеристику застосування [532, с. 24-25]… Праця – це діяльність людини з 

притаманними їй основними властивостями, такими як цілеспрямованість, 

доцільність дій, усвідомленість, результативність, суспільна корисність тощо. 

Праця характеризується як процес, яка межує з відпочинком. На відміну від праці 

зайнятість не можна ототожнювати з практичною  діяльністю людей на 

конкретному робочому місці. Зайнятість показує наскільки працездатні люди 

забезпечені роботою.  

Однак право не може сприймати працю як єдиний комплексний об’єкт 

правового регулювання, так як в його носії – людині закладена як здатність до 

праці так і право нею розпоряджатися. Тобто праця це об’єкт управлінського 

впливу, а трудова діяльність і трудові відносини є предметом ще й правового 

регулювання як особливої різновидності такого впливу. Але постає питання: що 

характеризує працю як таку? Необхідно зазначити, що наука трудового права 

зупинилась на таких її складових як працівник(и), трудові відносини, ділові 

якості, зайнятість, страховий стаж. При цьому працівник, відповідно до 

формально-юридичного підходу розглядається, за законом, як фізична особа, яка 

працює за трудовим договором на підприємстві, установі та організації, в їх 

об’єднаннях, або фізичних осіб, які використовують найману працю [504]. 

Працівник є  працездатною особою, що працює відповідно до трудової функції, 

чи виконує роботу, визначеною трудовим договором чиї особисті здібності до 

праці (ділові якості) роботодавець  використовує за відповідну плату. При цьому 

розмір заробітної  плати  залежить  від  складності  та  умов виконуваної   роботи,   

професійно-ділових якостей працівника, результатів його праці та господарської 

діяльності підприємства (ст.1.Закону «Про оплату праці України) [499]. Як 

бачимо, праця працівника безпосередньо пов’язана  з його діловими якостями, які 

хоч і мають правовий характер, але їх визначення на законодавчому рівні є 

відсутнім, що дає право науковцям трактувати його на концептуальному та 

доктринальному рівнях. Так, С.М. Прилипко та О.М. Ярошенко дійшли висновку, 

що зміст категорії «ділові якості працівника» має два складники: а) професійно-

кваліфікаційні й б) особисті. Будь-які  фактичні обставини,  прямо не пов’язані з 
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діловими якостями особи, не повинні враховуватися [484, с. 531]. Такого підходу 

дотримуються зокрема й російські вчені [306, с. 381-384; 707]. 

Говорячи про працю як діяльність людини, необхідно зауважити на 

наявність ще такого поняття як «робота». У юридичній літературі, зазвичай, праця 

і робота ототожнюється. Ототожнення даних понять, напевне пояснюється тією 

обставиною, що як і праця так і робота одночасно вказують на процес  діяльності, 

які за формою, в більшості випадків є однаковими, тобто – це виробництво. Разом 

з тим, праця і робота є не рівнозначними і не тотожними поняттями. На це 

вказують деякі вчені [див., напр. 527, с. 52; 755, с. 14; 136, с. 151-166]. Так  

В.І. Щербина вказує на те, що поняття «праця»  дещо ширше від поняття 

«робота». Робота – це одна із зовнішніх форм, в якій реалізується праця [755, с. 

14]. А.М. Лушніков і М.В. Лушнікова посилаються на вислів Л. Брентано, де 

робота визначається як користування робочою силою, а остання є не що інше як 

застосування людиною свого тіла, розуму, серця, тобто робота є користування 

самою людиною [342, с. 34]. 

 Поняття праця і робота розмежовує і містить Загальна декларація прав 

людини (1948р),  закріплюючи право кожної людини на працю і вільний вибір 

роботи
 

[479]. Крім того, Інструкція про порядок ведення трудових книжок 

працівників [503] також наголошує щодо записів про найменування саме роботи. 

Легальне визначення поняття робота дається у Класифікаторі професій. Так, 

відповідно до Класифікатора професій, робота – певні завдання та обов'язки, що 

виконані, виконуються або повинні бути виконані однією особою. Робота є 

статистичною одиницею, що класифікується відповідно до кваліфікації, 

необхідної до її виконання [247, с. 4]. Поняття «робота» містить  словник сучасної 

української мови, який визначає дану дефініцію як праця, служба на якому-небудь 

підприємстві, в якійсь установі; те над чим хто-небудь працює [91, с. 1037].   

Економічна енциклопедія дане поняття характеризує декількома означеннями, а 

саме: як вид і місце трудової діяльності людини і як здійснення трудової 

діяльності, виконання людиною певного кола завдань, доручень [193]. Якщо 

проаналізувати дані документи, то можна визначити сукупне поняття «робота», 
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під якою необхідно розуміти те коло завдань і обовязків, які працівник повинен 

виконувати відповідно до своєї трудової функції, що була обумовлена в 

трудовому договорі. Так, слово робота є похідним від індоєвропейського «arbho» -

сиріт, а в модифікації «раб» – «підневільний працівник» [730, с. 376, 452]. Робота 

– поняття, що має фізичний зміст. Вона може виконуватися і людиною, і 

твариною і машиною [108, с. 8]. Робота – це предмет праці; те над чим хто-небудь 

працює [91, с. 1037].  У свою чергу праця – це діяльність людини; сукупність 

цілеспрямованих дій, що потребують фізіологічної або розумової енергії та мають 

своїм призначенням створення матеріальних благ і духовних цінностей [91, с. 

919]. З наведеного можна зробити висновок, що праця є більш об’ємніше поняття, 

що включає в себе і роботу. 

 Вельми цікаво пропонує розмежовувати дані поняття І.Г. Козуб. На її 

думку робота є працею, однак не кожна праця за вітчизняним законодавством 

визнається роботою [252, с. 28]. Отже, слід розрізняти, на її думку, поняття 

«робота» як категорію фактичну і як категорію юридичну. Як фактична – кожна 

робота є працею, і кожна праця є роботою, але не будь-яка фактична робота є 

роботою в юридичному значенні [252, с. 28]. Проте будь-яка робота в 

юридичному розумінні одночасно є фактичною. При цьому, не всяка робота у 

фактичному розумінні підлягає регулюванню нормами права [252, с. 28]. Не 

заперечуючи того, що необхідно розрізняти поняття «робота» як категорію 

юридичну і що не кожна праця за вітчизняним законодавством визнається 

роботою, разом з тим ми не погоджуємося з думкою, що робота є працею. 

Швидше навпаки, праця включає в себе роботу.  Адже робота – це предмет праці, 

те над чим хто-небудь працює, певні завдання і обов’язки. Предметний аспект не 

може включати в себе діяльнісний. А робота це «частина» праці, яка втілюється в 

трудовий процес – трудову діяльність. Робота, тобто певні завдання і обов’язки 

(певний цикл роботи, операції) виконуються працівником одноосібно, незалежно від 

того, чи працює він у колективі чи ні, а тому робота не носить суспільного характеру 

на відміну від праці. Виконуючи роботу, відповідно до своєї трудової функції,  

працівник є зосередженим: він виконує норми виробітку, вдосконалює свої 
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професійні якості, робоче місце. Тут традиційно трудові відносини розуміються 

як відносини, що складаються між працівником (робітником) і роботодавцем в 

процесі праці: виконання роботи і розподілу результатів праці (бо саме результати 

роботи кожного працівника в сукупності визначають результати діяльності – 

праці усіх працівників конкретного підприємства. Тому мова йде про результати 

праці, а не роботи).  

Вищевикладене пояснює ту обставину, що довгий період часу до 

працівника (робітника) в радянський період ставилися лише як до робочої сили, 

як до товару, оскільки реального розподілу відповідно до праці не було, тому що  

не було прямої залежності задоволення потреб в залежності від  трудового вкладу. 

Велике значення надавалося таким аспектам праці як продуктивність праці, 

дисципліна праці, норми праці, нормування праці, норми виробітку, якість, 

кількість праці, оплата праці тощо. Значення змісту і сутності трудових відносин 

вимальовувалася із соціально-класових відносин, тобто як виробничі відносини, 

що мали об’єктивний, історичний характер. Тому система трудових відносин, як 

суспільно-економічна форма способу суспільної праці  включала у себе наступні 

елементи: відносини людей з приводу їх участі в необхідному і доданому 

продукті; відносини людей з  приводу розподілу факторів  виробництва; 

відносини людей  з приводу управління працею. Система господарювання була 

орієнтована не на людину, а на виробництво, виконання плану, який не міг, 

природно, врахувати і відобразити усі суспільні потреби. Потогінна система 

Тейлора, яка була направлена лише на підвищення продуктивності праці людини-

праці створила певну відразу, незадовільне відношення  як до роботи зокрема так 

і до праці взагалі. Працівник (робітник) був  позбавлений праці як радості, як 

насолоди життям, а тому вважалося що вони не працюють, а роблять, звідси й 

назва – робоча сила, яка прирівнювалася до товару. Робота сприймалась як  

тваринний, антилюдський, примусовий  вид праці. В результаті виробнича сфера 

виявилася відірваною від потреб людини. Пояснюється це насамперед тією 

обставиною, що виробництво в першу чергу матеріальних благ оцінювалося без 

проміжного соціального результату - людини в її суспільних зв’язках і в ставленні 
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до праці як до цінності, бо саме «завдяки реалізації права на працю людина 

розвиває свій природничий творчий потенціал і тим виражає свою особистість» 

[527, с. 52]. Праця за своєю природою має суспільний характер  завдяки її 

творчому значенню у житті суспільства, відношення  людини до суспільних 

результатів. Праця це насамперед трудова  діяльність,  в результаті якої люди 

вступають в певні зв'язки і відносини один з одним. Оскільки поняття  діяльність 

є властивим різним наукам, то, відповідно, воно набуло такі основні значення: 

праця, робота, активність, поведінка  [176, с. 73]. Праця це  завжди діяльність, тобто 

діяльнісна її характеристика. Робота хоч і є діяльністю, але вона характеризується 

більш вужчим поняттям – виконанням. Праця – сутнісне покликання людини, її 

субстанціональна могутність і насолода життям. Розваги, ігри, тренування тощо, 

зрозуміло, теж види людської діяльності, однак, вони не є працею, тому що праця – 

субстанція людини, очевидно, вона є предикатом людини і не характерна для інших 

феноменів. Тому праця притаманна тільки людині. 

Сучасний період є період становлення і розвитку  нової епохи, що відкриває в 

собі нові інтелектуальні технології, нову мотивацію праці, нові форми і методи 

організації праці,  виробництва і звісно, нові потреби і цінності, що обумовлює в 

свою чергу відповідні зміни у видах і формах соціально-трудових відносин, 

суб’єктах, об’єктах тощо. І основне – вимальовується яскраве завдання: завдання 

запровадження певних методів відношення до людини-праці як до «соціально-

психологічної» істоти, а не як до раба на ринку праці, що продає свою робочу силу і 

є «товаром». Це вже буде лише невиправданою та необґрунтованою історією. 

 

2.2. Рівність прав та можливостей при реалізації людиною  

своєї здатності до праці 

 

Як «проблему розуміння права без перебільшення можна віднести до числа 

«вічних» [254, с. 10], так і проблему правового принципу рівності прав і 

можливостей можна поставити на один щабель з даною проблемою. Будучи 

сутнісне єдиним, право у своїх проявах є багатогранним. А це в свою чергу не 



 142 

могло не позначитися на самій сутнісній змістовній принципу рівності. Право і 

принцип рівності відрізняються один від одного, в той же час вони є 

взаємодіючими категоріями. Принцип рівності виконує те функціональне 

призначення, що задає йому сама природа права. «… Де діє право – там є даний 

принцип рівності» [406, с. 19].  Питання про сутність, зміст правового принципу 

рівності прав і можливостей останнім часом набуло відповідної актуальності як у 

теорії права так і в трудовому праві зокрема. Адже неоднозначність змістовної 

характеристики принципу рівності обумовлює численні проблеми застосування 

його на практиці, зокрема, і при функціонуванні всієї правової системи взагалі. 

Особливо це питання стали підіймати вчені у зв’язку з дискусіями щодо типів 

праворозуміння. А тому теорія, яка включає в себе цілісне уявлення про 

закономірності виникнення і розвитку певних правових явищ, їх зв’язки, 

вибудовується навколо відповідної ідеї. А ідея така, що рівність (поки ми її так 

будемо називати) є невід’ємним атрибутом права, в тій чи іншій мірі властива 

всім основним типам праворозуміння. Так, природна школа права відштовхується 

від того, що люди є вільними і рівними у своїй гідності і правах з самого 

народження. З позицій соціально-антропологічного дослідницького підходу права 

людини …. «мають бути загальними та рівними для всіх людей» [542, с. 9]. 

Позитивізм, навпаки проголошує  рівність всіх перед законом і судом. Спроби 

з’єднати різні уявлення, різні ідеї, неминуче приречені на провал. Коли 

зіштовхуються різні типи праворозуміння, підходи складно знайти істинне 

(істину), яке відтак ніколи не лежить посередині; посередині, за словами Гете, 

лежить не істина, а проблема. Шукати істину в середині між двома принциповими 

теоретичними підходами є не зовсім вірно, адже це може призвести лише до 

домінування одного з них. А тому, щоб досягти теоретичного компромісу по суті 

проблеми, що розглядається, потрібний новий, третій підхід, що підпорядковує 

своїй логіці обидва попередні один одному підходи, які об’єднуються у більш 

широкий пласт теоретичної платформи [322, с. 84]. Тільки на такій основі 

можливе поєднання і взаємне збагачення різних наукових позицій вчених. Разом з 

тим, необхідно пам’ятати про те, що шляхом об’єднання різних позицій науковців 



 143 

ми отримаємо не тільки приріст наукових знань, відповідну теоретичну 

конструкцію, а також і ті недоліки, які властиві кожній з цих позицій окремо. 

Тому поєднавшись з різними школами (концепціями), підходами до 

праворозуміння така категорія як «рівність» у своєму змістовному наповненні 

поєднала в собі і певні плюси, і певні мінуси. А отже, в концептуально-

понятійний апарат юриспруденції ввійшли і досить міцно закріпилися положення 

про принцип рівності у формальному, правовому (юридичному) розумінні, у 

межах яких розглядають абстрактну і конкретну рівність, рівність у фактичному 

розумінні, не говорячи вже про сам, власне термінологічний підхід: який термін 

вірніше застосовувати? Чи рівність, чи рівноправність. Поняття і зміст вище 

перелічених категорій характеризується багатоплановістю, так як немає 

одностайності думок так і єдиної визначеної концепції.  

Добре відомо, що саме всі вище зазначені формули так званої рівності в 

останні десятиліття активно використовуються вченими у юридичному вжитку. 

Однак деякі важливі сторони природи феномену, що нас цікавить, остаються все 

ще не в повній мірі дослідженими і виясненими. Зокрема, не знайшло належної 

уваги співвідношення рівності і рівноправності та його співвідношення з правом. 

Необхідність аналізу даної проблеми дозволить надати більш повну і достовірну 

інформацію про них. Тому вказаний аналіз є актуальним як у плані теоретичному, 

так і в прагматичному.  

Не дивлячись на деякі недоліки у певних підходах до поняття права, 

потрібно вести мову «про такий підхід до права, в рамках якого різні визначення 

права, що розвиваються у руслі різних типів праворозуміння, постали б як прояви 

єдиної правової сутності, що розкривають різноманітність аспектів єдиного 

загального поняття права [322, с. 84; 406, с. 38]. Саме такою концептуальною 

основою, на думку В.В. Лапаєвої,  на якій можна об’єднати пізнавальні 

потенціали різних підходів до права, може стати розроблена В.С. Нерсесянцем 

лібертарна концепція праворозуміння, згідно якої … ознакою права, що виражає 

його сутність, є формальна рівність [322, с. 84-85; 406, с. 30-47]. Вироблений у 

рамках лібертарного право розуміння … принцип формальної рівності може бути 
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тим принципом, на основі якого можна діалектично «усунути» протиріччя між 

різними концепціями праворозуміння [322, с.85]. З позицій даного критерію, 

зауважує В.В. Лапаєва «як позитивне право (у трактуванні легістів), так і 

природне право (у трактуванні юснатуралістів) – це право, оскільки і в тій мірі, 

оскільки і якою мірою вони (їх положення) відповідають критеріям правового 

закону» [322, с. 85; 435, с. 8].  

Французький юрист Карел Вазак ввів категорію «три покоління прав 

людини». Вони базуються на головних лозунгах французької революції: свобода 

(перше покоління прав людини), рівність (друге покоління прав людини), 

братство (третє покоління прав людини). Але лозунг французької революції 

«свобода, рівність, братство» став практично нереальним, в повній мірі не 

здійснюваним ні в минулому, ні в теперішньому, ні в оглядовому майбутньому. 

Тому не без підстав, Д.А. Керимов, посилаючись на Н.А. Бердяєва зауважував: 

«існує трагічна діалектика свободи і рівності» [239, с. 439]. 

До речі, у французькій Декларації прав і свобод людини і громадянина 

1789р. не підкреслювався природний характер походження прав людини і рівності 

між людьми, але заборонялося встановлення нерівності державною владою, за 

винятком випадків «загальної користі».  

Нерівне право у своїй відкритій формі існувало протягом доволі тривалого 

відтинку історичного часу: рабовласницький лад, феодалізм, капіталізм. Причому, 

на етапі капіталістичної формації право сили у формі попередніх переваг, які 

надавали статус, становище, привілеї, стани тощо, змінює свою очевидну 

дискримінаційність на формальну рівність членів суспільства, але використовує 

переваги, які носії цього права отримали в попередній час, у тому числі за 

рахунок відкриття експлуатації слабших. І тут, як зазначає О.Л. Богініч, роблячи 

посилку на праці К. Маркса, Ф. Енгельса, формальне право рівних залишалося 

тим самим правом нерівних [59, с. 29]. У радянському суспільстві мова йшла про 

досягнення саме фактичної рівності, загальної зрівнялівки життя, а тому вельми 

критично оцінювалося розуміння рівності прав як юридично закріпленої рівності 

можливостей. В XIX столітті П.-Ж. Прудон, критикуючи комуністичну ідею, 
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підкреслював, що в суспільстві, яке примусово здійснює початок фактичної 

рівності, здійснюється насилля автономії совісті, оскільки подавляється свобода 

дій і думки, а крім того, «нагороджується рівністю добробуту праця і лінощі, 

талант і дурість, чеснота і пороки» [414, с. 269]. 

Зокрема, необхідно наголосити, що з розвитком суспільства, особливо в 

останнє століття, соціальний дарвінізм змінився пом’якшенням форм соціальної 

нерівності як похідної від фактичної нерівності за рахунок перерозподілу 

матеріального багатства через державний бюджет на користь соціально вразливих 

верст населення. Говорячи про право сили як домінуючу форму права в попередні 

етапи історичного розвитку людства серед представників класу правлячих, в тій 

чи іншій формі, залишалося рівне право домагатися матеріальних чи інших благ. 

Таким чином, право сили у своїй відкритій формі доповнювалося правом 

формальної рівності, де кожен отримував необхідне шляхом обміну з іншими. Так 

з’явилося приватне право рівних за своїм формальним статусом осіб [59, с. 43]. 

Як убачається з наведеного, фактична нерівність людей на певному етапі 

суспільного розвитку призвела до їх правової нерівності, яка з часом 

трансформувалася у формальну рівність, хоча фактично різних людей [59, с. 43]. 

У соціалістичному суспільстві здійснювалася всезагальність праці, 

пріоритет надавався державним інтересам, які віднаходили своє вираження у 

праві і опирались певним чином на постулати колективізму, колективного 

мислення, а не окрему індивідуальність. Це пояснювало ту обставину, що 

пануючим став колективний інтерес на противагу інтересу індивідуальному, 

інтересу конкретної особи, що підкріплювалося відповідними ідеологічними 

посиланнями. Саме історично вказані обставини сприяли тому, що поняття 

індивідуалізм розглядали як «тип світогляду, в основі якого лежить 

протиставлення окремого індивіда суспільству» [426, с. 488]. Існуюча при 

соціалізмі теза про обумовленість права матеріальними умовами життя 

суспільства, та існуючий на ту пору нахил у сторону колективної форми 

соціальної діяльності затушовував людину як індивіда. У свою чергу, при 

соціалізмі, людина старалася не виділятися, бути такою, як всі, як би на рівні з 
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усіма… Держава, у свою чергу, створювала умови для цього. Але чи було це 

протиставлення колективізму і індивідуалізму плідним у сторону розвитку 

особистості як такої? І колективізм, і індивідуалізм виростають із багатьох 

факторів: історичних, ідеологічних, фізіологічних, психологічних. А тому 

протиставляти їх одне одному, надавати пріоритет одному із них не є 

виправданим, оскільки обидва вони є проявом людської сутності. З приводу 

сказаного влучними є слова П.М. Рабіновича, який висловив тезу про те, що … 

для кожної людини найвищою соціальною цінністю є суспільство (формально 

уособлюване державою). Адже тільки «з рук» суспільства людина може отримати 

усі основні блага, які є конче необхідними для її нормального існування і 

розвитку [536, с. 20].  

Сьогодні, в сучасних умовах, принцип рівності прав і можливостей та 

заборона дискримінації працівників є одним з основних принципів трудового 

права, який базується на загальновизнаних принципах і нормах міжнародного 

права, що засновані насамперед на таких ідеях природного права як свобода, 

справедливість, рівність та поширює свою дію на всі норми трудового права. 

Необхідно відзначити, що принцип рівності прав і свобод людини знаходить своє 

текстуальне закріплення насамперед у міжнародно-правових актах: Загальній 

Декларації прав людини 1948 р., Міжнародному пакті про громадянські і 

політичні права 1966 р., Міжнародному пакті про економічні, соціальні і 

культурні права 1966 р., Конвенції про ліквідацію всіх форм расової 

дискримінації 1989 р., ряді Конвенцій Міжнародної організації праці (МОП). Та 

попри все, міжнародні норми не містять єдиного поняття, який би визначав та 

розкривав зміст принципу рівності прав і можливостей працівників. У багатьох 

нормах міжнародного права для відображення принципу рівності 

використовується термін «рівна праця» (ст.23 Загальної декларації прав людини; 

ст.5 Міжнародної конвенції Генеральної асамблеї ООН про ліквідацію всіх форм 

расової дискримінації). Інші правові акти застосовують словосполучення 

«рівноцінна праця» (ст. 7 Міжнародного пакту про економічні, соціальні і 

культурні права; ст. 11 Конвенції Генеральної асамблеї ООН про ліквідацію всіх 
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форм дискримінації по відношенню до жінок (рівний підхід до оцінки якості 

роботи); ст.2 Конвенції МОП №100 про рівну винагороду чоловіків і жінок за 

рівноцінну працю; ст.4 Європейської соціальної хартії) [243, с. 472, 555, 599,602, 

605, 610, 652, 654]. 

Принцип рівності прав і можливостей та заборона дискримінації як 

фундаментальний принцип у сфері праці знайшов закріплення у національному 

законодавстві. Конституція України закріплює конституційно-правові норми 

загального характеру, що є основоположними для конституційно-правового 

регулювання. А тому принцип рівності прав і свобод, закріплений Основним 

Законом України, є основоположним для формування всієї системи правового 

статусу особистості. Крім того, конституційний рівень передбачає універсальність 

принципу рівності (рівноправності) для всієї правової системи, його обов’язкову 

конкретизацію у галузевому законодавстві Необхідно зауважити, що дія даного 

принципу поширюється на всі без винятку правові галузі, але «в трудовому праві 

цей принцип фактично конкретизується в усіх інститутах трудового права 

України і наочно підтверджує самостійність цієї галузі права» [527, с. 204] . 

Так, Україна ратифікувала Конвенцію МОП №111 1958 р. ще у 1961 р. і 

законодавчо закріпила у Конституції України важливий принцип, згідно з яким 

усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Зміст рівності є багатогранним, 

так як у статті 24 Конституції виокремлено три його аспекти: рівність всіх перед 

законом і судом; рівність прав і свобод; рівність прав жінки і чоловіка. 

Рівність всіх перед законом і судом є принципом правової держави, і 

означає, що закон є обов’язковим для всіх, а також доступність судової системи 

для всіх без будь-якого виключення. Закон, який є рівний для всіх, повинен на 

рівних підставах захищати всіх без винятку громадян. На значущість дії принципу 

рівності перед законом здійснює особливий вплив те, що «закон є всезагальний 

єдиний масштаб і він є однаковий для всіх громадян, по відношенню до кожного 

він має ту ж саму силу [256, с. 3]. У цьому прослідковується єдність 

законодавчого регулювання прав і свобод.  
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 Рівність громадян перед законом означає рівну для всіх обов’язковість 

конкретного закону з усіма відмінностями у правах або обов’язках, привілеях чи 

обмеженнях, які в цьому законі встановлені [551]. Але всі відмінності у привілеях 

чи обмеженнях щодо різних категорій індивідів, встановлені законом, не можуть 

бути пов’язані за ознаками, що передбачені ч.2 ст. 24 КЗпП України. Зазначений 

принцип визначає загальне правило неприпустимості встановлення за 

соціальними або особистими ознаками привілеїв чи обмежень і не є абсолютним 

[551]. Наведене підтверджується правовою позицією, викладеною 

Конституційним Судом України у рішенні від 7 липня 2004 року N 14-рп/2004  

(№ 1-14/2004 справа про граничний вік кандидата на посаду керівника вищого 

навчального закладу), згідно з якою конституційний принцип рівності не 

виключає можливості законодавця при регулюванні трудових відносин 

встановлювати певні відмінності у правовому статусі осіб, які належать до різних 

за родом і умовами діяльності категорій, у тому числі вводити особливі правила, 

що стосуються підстав і умов заміщення окремих посад, якщо цього вимагає 

характер професійної діяльності [551]. Крім того, Конституційний Суд України 

констатував у цьому Рішенні, що з урахуванням особливого (специфічного) 

характеру діяльності законодавством України встановлено певні відмінності, 

зокрема, граничні вікові обмеження на зайняття посад, щодо державних 

службовців (працівників правоохоронних органів), військовослужбовців, 

працівників, які перебувають на службі в органах місцевого самоврядування, 

тощо.  Таким чином, гарантовані частиною першою статті 24 Конституції України 

рівність прав і свобод громадян та їх рівність перед законом, а також 

неприпустимість привілеїв чи обмежень за ознаками, визначеними ч.2 ст. 24 

Конституції України не перешкоджають встановлювати відмінності у правовому 

регулюванні праці щодо осіб, які належать до різних за родом і умовами 

діяльності категорій. 

Дотримання принципу рівності перед законом і судом виступає основою 

функціонування сучасної правової держави і є «мірилом рівності прав громадян» 

[222]. При цьому необхідно пам’ятати, що Конституція України має найвищу 
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юридичну силу не тільки щодо законів та інших правових актів України, а й щодо 

її міжнародних договорів. Підтвердженням цього висновку є також положення ч.2 

ст. 9 Конституції України, згідно з якими укладення міжнародних договорів, які 

суперечать Конституції України, можливе лише після внесення відповідних змін 

до Конституції України. Стаття 21 Основного Закону України закріплює 

положення про те, що права і свободи є невідчужуваними і непорушними. І у 

цьому відношенні показовою є практика (позиції) Конституційного Суду України 

у рішенні від 7 жовтня 2009 року №25-рп/2009. Конституційний Суд України 

висловив правову позицію, що оспорюваними нормами Закону («Про 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування») конституційне право на 

соціальний захист поставлене в залежність від факту укладення Україною з 

відповідною державою міжнародного договору з питань пенсійного забезпечення. 

Таким чином, держава всупереч конституційним гарантіям соціального захисту 

для всіх осіб, що мають право на отримання пенсії у старості, на законодавчому 

рівні позбавила цього права пенсіонерів у тих випадках, коли вони обрали 

постійним місцем проживання країну, з якою не укладено відповідного договору. 

Виходячи із правової, соціальної природи пенсій право громадянина на 

одержання призначеної йому пенсії не може пов’язуватися з такою умовою, як 

постійне проживання в Україні; держава відповідно до конституційних принципів 

зобов’язана гарантувати це право незалежно від того, де проживає особа, якій 

призначена пенсія, – в Україні чи за її межами [552]. Отже рівність з позицій 

трудового права є змістовним елементом принципу рівності прав і можливостей 

працівників, що регламентує рівну значущість кожного громадянина незалежно від 

походження, соціального і майнового стану, расової та національної приналежності, 

статі, мови, політичних поглядів, релігійних переконань, роду і характеру занять, 

місця проживання та інших обставин і спрямованого на встановлення і забезпечення 

на всіх рівнях правового регулювання рівності умов, засобів, можливостей 

працівників, що знаходяться в однаковому правовому становищі. 

Що стосується іншої складової принципу рівності – рівності всіх учасників 

судового процесу перед … судом (ст.129 Конституції України), то «вона є 
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похідною від засад доступності судового захисту та абсолютності права на 

судовий захист, оскільки громадяни мають право звертатися до суду (ч.1 ст. 55 

Конституції України), юрисдикція якого є необмеженою і поширюється на всі 

правовідносини, що виникають у державі (ч.2 ст. 124 Конституції України)». 

Рівність всіх учасників судового процесу перед судом також визначається 

фундаментальним конституційним положенням про інституалізацію судової 

системи як єдиної системи судів загальної юрисдикції і недопущення створення 

надзвичайних та особливих судів (ст. 125 Конституції України). По суті це 

означає існування єдиного та рівного для всіх суду, що доктринально має 

визнаватися як необхідна умова верховенства права та гарантія основних прав і 

свобод людини і громадянина, як конкретизація загального принципу рівності 

громадян перед законом і судом у сфері здійснення судової влади і судочинства 

[307, с. 154]. 

Особливо у Конституції України звертається увага на рівність жінки та 

чоловіка, тобто рівноправності. Акцентуючи увагу на рівності жінки та чоловіка, 

Верховна Рада України 8 вересня 2005 року прийняла Закон «Про забезпечення 

рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» [496], в якому фактично 

реалізовані вимоги Конвенції № 100 про рівну винагороду чоловіків і жінок за 

працю рівної цінності (1951 р.) [268] (ратифікована УРСР 09.06.1956 р.); 

Конвенції № 156 про рівне ставлення й рівні можливості для трудящих чоловіків і 

жінок: трудящі із сімейними обов’язками (1981 р.) (ратифікована Законом 

України від 22 жовтня 1999 р. № 1196-ХІУ) та ін. 

Ідея рівноправності статі передбачає рівні стартові умови для 

вдосконалення і розвитку як чоловіка, так і жінки при збереженні їх 

індивідуальності. А отже, «застосування принципу рівності веде лише до 

підкреслення існування основного права: права на індивідуальність» [353, с. 229].  

Скільки б не пройшло часу з того чи іншого історичного періоду розвитку 

відповідної державності, визнання (а не проголошення) рівності, прав і свобод 

людини в рівній мірі, як і прав людини взагалі в будь якій країні «залежать від 

історичного розвитку її державності, характеру суспільно-політичного устрою, 
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розстановки соціальних сил від національних, релігійних, культурних, правових 

традицій, національної психології, на кінець, від загальної політичної і правової 

культури населення» [234, с. 188]. 

З моменту свого народження людина, як природна істота, наділяється 

власними якостями, рисами. На протязі свого життя, під впливом суспільства, 

держави, і сама впливаючи на суспільство і державу, людина вдосконалює свої 

якості, риси, які в подальшому розвиваються, видозмінюються і забезпечують 

соціальну індивідуальність і неповторність людини завдяки праці в суспільному 

виробництві, яка розвиває її як особистість, наділяє її професійним досвідом, 

спонукає її до професійного росту. А індивідуальність може проявлятися лише 

тоді, коли особа є вільною, так як це є її потреба. При цьому необхідно говорити 

не про будь-яку свободу, а про особисту, оскільки саме вона об’єктивно властива 

людині. Саме свобода є прояв індивідуальності людської життєдіяльності, яка 

об’єктивується в її здатності діяти, думати у відповідності до її потреб і інтересів. 

При цьому свобода є не свавільно обраною цінністю, а невід’ємно і природно 

властивою людині якістю, що визначає її достовірно людське, тобто переважно 

соціальне, а не біологічно обумовлене, буття [83, с. 73]. Основою прояву 

індивідуалізму якраз і служать фактичні відмінності між людьми, що базуються 

на особистій свободі індивідів. Пропущені крізь призму принципу формальної 

рівності, вони забезпечують прояв індивідуального елементу в праві. 

В суспільстві існують фактичні відмінності між людьми, які не можна 

завдяки праву звести до фактичної рівності. А це в свою чергу означає, що 

рівність не може бути абсолютною, так як вона не є тотожність однієї особи 

іншій. Бо інакше це може призвести до ущемлення індивідуального начала у праві 

– свободи особистості. У свій час І.А. Покровський писав «.. моральний прогрес 

може бути тільки справою індивідуальної свободи, і найвищим призначенням 

права може бути лише створення такого соціального порядку, у якому така творча 

свобода знаходила б собі найкращі умови для свого існування» [471, с. 67]. 

Регулюючі начала права можуть базуватися тільки на принципі формальної 

(юридичної) рівності учасників відносин, який дозволяє поєднати свободу однієї 
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особи свободою іншої на основі загального масштабу і рівної міри.  

B.C. Нерсесянц дану ідею називає сутністю права [403, с. 4]. Відповідну думку 

висловлює Л.С. Мамут, який визначає саме через ознаку формальної рівності 

відносність явищ до категорії правових, а все інше, на його думку, не має 

правового характеру [374, с. 9]. 

Що являє собою даний принцип, яка його сутність? У юридичній науці 

загальновизнаним є теза про те, що рівність органічно пов’язана з сутністю права, 

його внутрішньою і зовнішньою формами існування [5, с. 17; 237, с.194; 406, с. 

17]. Звісно, що закріплення і реалізація принципу рівності є показником 

цивілізованого, громадянського суспільства, панування принципу верховенства 

права в державі. Разом з тим, рівність є одночасно і загальносоціальним 

принципом, тобто вона пов’язана також із сутністю природного права.  

А «природне право, як підкреслює П. Рабінович, складається із 

загальносоціальних, позадержавних можливостей (свобод), обов’язків, принципів, 

норм». Причому саме загальносоціальні можливості, продовжує вчений, 

(свободи) суб’єктів, відображені у відповідних принципах та нормах, якраз і 

становлять буттєву, онтологічну сутність загальносоціального («природного») 

права [536, с. 20]. Вони є суб’єктивними загальносоціальними правами, які в 

межах певного суспільства мали би бути, в ідеалі, загальними та потенційно 

однаковими для всіх суб’єктів одного й того ж виду [536, с. 20]. Загальносоціальні 

обов’язки людини та інших суб’єктів – це необхідність їхньої певної поведінки 

(діяльності), об’єктивно зумовлювана конкретними історичними потребами 

існування й розвитку інших людей, соціальних спільнот і об’єднань, а також усього 

суспільства та, зрештою, людства [536, с. 20]. Іншими словами, принцип рівності, як 

такий, передбачає реалізацію не тільки природних прав, а й обов’язків, які узгоджені 

з правами і обов’язками інших осіб, спільнот, об’єднань і суспільства. Зрештою 

право є загальносоціальним явищем [453, с. 3], а загальносоціальні принципи 

«символізують дух права», а тому на їх підставі формуються норми права, інститути, 

галузі права, вони відображаються в засадах правотворчості, правозастосування, 



 153 

тлумачення права, інакше кажучи, здійснюється весь процес правового регулювання. 

Отже, потрібно співвідносити дефініції «рівність» і «правова рівність». 

Відповідно до тлумачного словника рівність – це рівне становище людей у 

суспільстві, що виражається в однаковому ставленні до засобів виробництва і в 

користуванні тими самими політичними і громадянськими правами [91, с. 1440]. 

Рівність – це справедливість, визнання цілковитої свободи особистості, однакове 

становище людей в суспільстві, однакове ставлення до засобів виробництва, 

однакові права і обов’язки, однаковий доступ до матеріальних і духовних 

цінностей, благ, однакова цінність людей і груп для суспільства. Саме в рівному, 

однаковому значенні всіх людей у сфері політичній, правовій, соціальній і 

економічній життя суспільства і полягає головне в достеменному науковому 

розумінні рівність [105, с. 68].  Але рівність як справедливість, визнання 

цілковитої свободи особистості можливе лише в громадянському суспільстві, як 

«соціальної сили, яка може урівноважити сили держави, і з якою вона буде 

змушена рахуватися». Адже принцип рівності, як зауважує В. Тимошенко, є 

ключовим принципом громадянського суспільства, рівноваги людини, 

суспільства, держави. Збереження такої рівноваги гарантує існування індивідів, 

незалежних від державної влади, колективу та інших індивідів [655,с.41]. 

Рівність людей – це фактична, реальна однаковість їхніх соціальних 

можливостей у використанні прав та свобод людини й у виконанні соціальних 

обов’язків [277, с. 12]. Рівність – це не юридична категорія, а соціально-моральне, 

політичне явище, це ідеал, загальнолюдська цінність, гарантія правового, 

політичного та соціального порядку [399, с. 8]. Якщо брати до уваги правову 

рівність, тобто її змістовну, то зміст правової рівності буде включати в себе 

рівність перед законом і рівноправність. Рівність перед законом означає 

рівнозначну значимість людей, визнання їх суб’єктами права незалежно від статі, 

раси, національності, мови, походження … та інших обставин; недопустима 

ієрархія правового становища громадян – наявність вищих або нижчих 

юридичних статусів; змістовний елемент правової рівності, означає рівне правове 

становище громадян як суб’єктів права і є першим кроком, передумовою до 
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реальної рівності. Другим кроком є рівноправність (рівність прав і свобод 

громадян) [195, с. 189]. Є й інші думки з приводу вказаного питання, які прямо 

протирічать попереднім. Так російська дослідниця Н.Г. Нуглева вважає, що 

досягнути дійсної рівності лише через визнання для всіх без виключення рівності 

права і обов’язків (рівність перед законом) неможливо. Тому поняття правової 

рівності, на її думку, означає дещо значно більше, ніж закріплення у 

законодавстві однакових прав і обов’язків для всіх громадян [415, с. 74]. 

На думку Д.А. Керимова, рівність і рівноправність – категорії 

однопорядкові, але зовсім не тотожні. Людина, продовжує автор, не може бути 

рівна іншій, так як кожна наділена своїми особливостями розумового, освітнього, 

культурного, творчого характеру і т д., живе і діє в неоднакових соціальних 

умовах і обставинах [239, с. 439]. 

Представники конституційного права говорять про те, що конституційному 

праву відомі два поняття – «рівність» і «рівноправність». «Рівність» означає 

однакове юридичне становище громадян (осіб) перед законом, тобто співпадання 

всього комплексу прав і обов’язків у всіх осіб [34, с. 189]. «Рівноправність» – 

співпадання об’єму тільки прав [34, с. 189], (у Основному Законі України це 

поняття виражено також терміном «рівність прав і свобод»). У свою чергу 

П.М. Рабінович їх співставляє наступним чином: рівноправність – це однаковість, 

тобто рівність прав людини і громадянина, у всіх і кожного. Вона поділяється на 

загальносоціальну і юридичну. Загальносоціальна рівноправність – це однаковість 

основних прав і свобод кожної людини. Вона існує завжди, оскільки кожному 

належать рівні з іншими основні права. Юридична рівноправність – це 

однаковість юридичного статусу правоздатних суб’єктів, насамперед рівність їх 

конституційних прав і юридичних обов’язків. Іншими словами, загальносоціальна 

рівноправність полягає у фактичній рівності прав і свобод людини, а юридична 

рівноправність – у формальній рівності юридичних прав і свобод [539, с. 28; 277, 

с.123].  Інші автори також розкривають правову рівність як таку, що характеризує 

громадян як рівних суб’єктів права, їх правове становище у суспільстві, тобто 
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мова йде, як і раніше, про рівний для всіх правовий статус громадян як суб’єктів 

права. Рівноправність означає рівний об’єм юридичних можливостей [68, с. 41]. 

Конструкцію принципу рівності в сучасному праві описує С.П. Погребняк  за 

допомогою формули «диференційована рівність з можливістю позитивних дій» і 

виходить з того, що (1) всі, хто знаходиться в однаковому становищі, мають рівні 

права, свободи та обов’язки й є рівними перед законом і судом; (2) але права, 

свободи та обов’язки є різними, коли право (2.1) враховує розумні й об’єктивні 

відмінності між особами або (2.2) створює тимчасові сприятливі умови для певної 

категорії осіб з метою компенсації існуючої фактичної нерівності [470, с.3-18]. 

Відповідно до позиції О.М. Ярошенка юридична рівноправність передбачає, 

що (а) кожному члену суспільства держава надає рівні з іншими особами 

юридичні можливості, (б) із закону витікають для нього рівні обов’язки, (в) 

здійснення прав і обов’язків забезпечується на рівних підставах. Рівність же, 

продовжує вчений, є більш широкою загальнонауковою категорією, яка 

характеризує тотожність, ідентичність предметів виходячи із онтологічних або 

набутих властивостей. Це – взаємозамінність, відсутність у співвідношенні 

переваг одного перед іншим. За своєю суттю принцип рівності трудових прав 

працівників є багатофункціональним: передбачає юридичну рівність усіх перед 

законом незалежно від різноманітних чинників; зумовлює рівність матеріальних, 

процедурних і процесуальних прав; забезпечує рівний доступ до праці і рівні 

можливості по реалізації права на працю; не допускає проявів дискримінації у 

сфері правового регулювання трудових і пов’язаних із ними відносин [787, с. 31]. 

Отже, як бачимо, категорія рівність є більш ширшим поняттям, бо включає 

в себе правову (юридичну) рівність. 

Рівність перед законом і рівноправність є змістовною правової рівності. 

Рівність перед законом є встановлене на законодавчому рівні рівне правове 

становища громадян як суб’єктів права. Рівноправність означає, що кожний 

суб’єкт повинен мати встановлений на законодавчому рівні рівний об’єм прав по 

відношенню до тих суб’єктів, які знаходяться у однаковому правовому становищі. 

У свою чергу категорія «рівноправність», також як і рівність, поділяється на 
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рівноправність загальносоціальну (правову), яка означає фактичну рівність прав і 

свобод і рівноправність юридичну, яка означає формальну рівність. Остання є 

складовою загальносоціальної (правової) рівноправності і нею обумовлена. Отже, 

правова рівність є одним із фундаментальних галузевих принципів, яка 

складається із рівності перед законом і рівноправності.  

Часто в юридичній літературі правова (юридична) рівність ототожнюється з 

формальною рівністю. На нашу думку, і правова, і формальна рівність означають 

рівність прав і можливостей. Разом з тим, само змістовне поняття формальної 

рівності є ширшим за поняття «правова рівність». Якщо остання передбачає 

рівність у сфері прав, свобод і, таким чином, реалізацію законних інтересів, то 

формальна рівність, у своєму змістовному призначенні, характеризується ще й 

соціальною спрямованістю. Разом з тим, між цими поняттями можна поставити 

знак дорівнює, оскільки все право є сферою належного, а належне, у свою чергу, є 

сфера ідеального. Право, як ми зауважували раніше, є ідеальним явищем. Будь-

який аспект правовий (юридичний) є формальним.  

У наукових працях формальний (юридичний) характер рівності подається як 

юридико-технічний прийом, для якого рівність сторін «презюмується» [305, с. 

195]. Це пояснюється тією обставиною такого результату, що абстрактно-

загальний характер права сприяє відволіканню від відмінностей, що властиві 

індивідам, встановлення для них деяких так званих соціальних ролей: наприклад, 

у трудовому праві «працівник», «роботодавець», у цивільному «кредитор», 

«боржник». Але суспільство, його правосвідомість, як і правосвідомість кожного 

індивіда скептично сприймають ідею формальної рівності. Так Т.А. Занфірова 

рівність із формально-правової точки зору розглядає як еквівалентність умов 

регулювання відносин для рівностатусних суб’єктів права [220, с. 23]. На думку 

вченої рівність є саме тією категорією етичного мінімуму (еквівалентності) у 

правовідносинах, яка протистоїть правовому корпоративізму (правовій 

корпоративності) [220, с. 23-24]. При цьому правова корпоративність, зауважує 

вчена, виражає власне доправову установку юридичного мислення, яке 
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орієнтоване на відтворення привілеїзованості правового статусу окремих 

соціальних груп [220, с. 27]. 

В рамках ідей соціальної держави ставиться питання щодо необхідності 

утвердження у праві не тільки юридичної рівності, але й прояву соціальної 

рівності, яка «робить право істинним людським правом» [580, с. 141]. Так, до 

прикладу, Д.О. Єрмоленко під соціальною державою розуміє застосовану на 

принципах соціальної справедливості, рівності та свободи надкласову правову 

державу з розвиненим громадянським суспільством, в якому всебічно гарантовані 

гідний людини прожитковий мінімум, соціальне забезпечення, загальне 

піднесення добробуту та інші соціально-економічні права громадян, і в якому 

існує налагоджений, нескладний і досяжний механізм їх практичної реалізації й 

захисту [787,с. 28; 201]. Основна мета політики соціальної держави полягає в 

усуненні суперечності між прагненням до особистої вигоди і піклуванням про 

загальні інтереси. Економічний успіх конкретного підприємства, зауважує 

О.М. Ярошенко, може бути перетворений в умову для росту добробуту всього 

суспільства в цілому, як середовище, в якому реалізується конституційне право на 

працю, що зумовлює зацікавленість держави у створенні юридичних і 

економічних механізмів, які б забезпечили трансформацію приватної вигоди у 

вигоду загальнодержавну [787, с. 31].  

Деякі російські вчені-теоретики характеризуючи соціальну державу 

вказують, що вона передбачає вихід за рамки юридичної рівноправності шляхом 

пом’якшення фактичної нерівності і розширення сфери рівності шляхом 

перерозподілу суспільного багатства; подолання формально-юридичної рівності з 

метою усунення різких розходжень матеріальних статусів індивідів [377, с. 117]. 

Як бачимо, у більшості випадків мова йде про більшу реалізацію в праві 

суспільного начала на противагу індивідуальному для забезпечення 

справедливості. Але чи можливо подолати формально-юридичну рівність у праві 

на користь соціальної рівності? Як ми уже зауважували раніше, рівність 

забезпечує справедливість. А тому постає питання: наскільки формальна і 
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соціальна рівність забезпечать справедливість? Вчені пов’язують справедливість, 

як правило, з пропорціональністю соціальних благ заслугам індивіда.  

Дана проблема може постати з різних точок зору, у залежності від того, що 

мають на увазі вчені, говорячи про соціальну рівність – рівність можливостей 

індивідів, чи рівність результатів, які вони отримують. Якщо мати на увазі тільки 

солідарну справедливість, тобто забезпечення рівності результатів дії громадян, 

то в даному випадку зведеться нанівець так званий прояв індивідуального начала 

в праві, що призведе у свою чергу до одноманітності і затушування соціальної 

активності особи, її свободи. Якщо вести мову про необхідність забезпечення 

рівності можливостей індивідів, тобто про соціальну рівність, то значення людини 

у житті колективу, суспільства важко переоцінити, так як «потреби матеріального 

порядку є головними і становлять основу життя людей. Для того, щоб мати їжу, 

одяг, взуття, люди незалежно від своєї волі та свідомості вступають у відносини з 

іншими людьми щодо виробництва і розподілу цих благ. Ці зв’язки неможливі без 

певної організації, що створюється на базі взаємодії людей один з одним. 

Виникають відносини по виробництву, управлінню та розподілу, створюється 

власність на знаряддя та засоби виробництва, на результати своєї та чужої праці» 

[518, с. 13]. Отже, можна зробити висновок: принцип формальної рівності і 

елементи соціальної рівності, якщо йдеться про правову державу і громадянське 

суспільство, не взаємовиключають один одного, оскільки діють в одному 

напрямку з метою реалізації індивідами своїх можливостей і здібностей.  

Як і будь-яке правове явище, конституційний принцип рівності, зазначає 

В.Ю. Зубакін, має структуру, яку можна представити у вигляді трьох елементів: 

рівного об’єму прав і свобод людини, закріпленого в Конституції і законах; 

рівності в обов’язках; рівних для всіх підстав юридичної відповідальності при 

однаковому рівні поведінки суб’єктів [222]. Власне такі структурні елементи є 

прийнятними в галузевих принципах рівності, але їхня сутність є дещо 

специфічною. З позицій трудового права структурними елементами принципу 

рівності прав і можливостей у сфері праці працівників виступають: рівність 

трудових прав і свобод; рівність можливостей працівників. Рівність обов’язків та 
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рівні підстави юридичної відповідальності, на нашу думку, не є змістовними 

принципу рівності прав і можливостей працівників, оскільки вони є засобами, що 

забезпечують принцип рівності. Перш за все, для того, щоб визначити сутність 

рівності прав і можливостей працівників, необхідно визначити їх зміст та об’єм. 

Звернемося до правових позицій Конституційного Суду України, який дав 

визначення змісту і обсягу прав людини і громадянина. На його думку, у 

традиційному розумінні діяльності визначальними поняття змісту прав людини є 

умови і засоби, які становлять можливості людини, необхідні для задоволення 

потреб її існування та розвитку. Обсяг прав людини – це їх сутнісна властивість, 

виражена кількісними показниками можливостей людини, які відображені 

відповідними правами, що не є однорідними і загальними (аб.4 підп.5.2 п.5 

мотивувальної частини Рішення Конституційного Суду України від 16 жовтня 

2005 року №8-рп/2005. Пізніше Конституційний Суд України зазначив аналогічну 

правову позицію: зміст прав і свобод людини – це умови і засоби, які визначають 

матеріальні та духовні можливості людини, необхідні для задоволення потреб її 

існування і розвитку, а обсяг прав людини – це кількісні показники відповідних 

можливостей, які характеризують його множинність, величину, інтенсивність і 

ступінь прояву та виражені у певних одиницях виміру. З позицій трудового права 

змістом рівності прав працівників, роботодавців можна визначити рівність умов і 

засобів, які становлять можливості працівника, роботодавця, необхідні для 

задоволення їх потреб і інтересів. Ст.2-1 КЗпП України регламентує забезпечення 

рівності трудових прав усіх громадян незалежно від походження, соціального і 

майнового стану, расової та національної приналежності, статі, мови, політичних 

поглядів, релігійних переконань, роду і характеру занять, місця проживання та 

інших обставин, а ст. 22 КЗпП України закріплює гарантії трудових прав, шляхом 

заборони необґрунтованої відмови у прийнятті на роботу та недопущення прямих 

або непрямих переваг при укладенні, зміні та припиненні трудового договору 

залежно від походження, соціального і майнового стану, расової та національної 

приналежності, статі, мови, політичних поглядів, релігійних переконань, членства 

у професійній спілці чи іншому об’єднанні громадян, роду і характеру занять, 
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місця проживання. Отже, можна сказати, у деякій мірі, що законодавець закріпив 

рівність умов громадян – потенційних працівників щодо їх стартових 

можливостей у працевлаштуванні. Показовим у цьому плані є рішення 

Конституційного Суду України від 7 липня 2004 року N 14-рп/2004 (справа про 

граничний вік кандидата на посаду керівника вищого навчального закладу), який 

сформулював правову позицію стосовно того, що за своєю природою право на 

працю є невідчужуваним і по суті означає забезпечення саме рівних можливостей 

кожному для його реалізації [551]. Виходячи із зазначеної позиції можна 

стверджувати, що право на працю означає не гарантування державою 

працевлаштування кожній особі, а забезпечення саме рівних можливостей для 

реалізації цього права.  

Що стосується другої змістовної – рівності засобів, які становлять 

можливості працівників, законодавець нічого не говорить. Разом з тим, коли ми 

ведемо мову про людей-працівників як про соціальних істот, то ми можемо 

порівнювати їх, наприклад, за наявністю рівня доходів, за наявністю освіти як 

передумови до працевлаштування, за характером професії, за наявності або 

відсутності власності на засоби виробництва тощо, при цьому абстрагуючись 

кожного разу від інших прав і можливостей. У даному випадку мова йде про 

формальну економічну, соціальну рівності. Скільки б ми не перераховували 

підстав для зрівняння працівників як фізичних або соціальних суб’єктів, з 

юридичної точки зору вони все рівно не будуть носити всезагального характеру. 

Адже кожен раз мова буде йти про рівність в рамках певної визначеної групи 

працівників, наприклад: неповнолітні, особи з пониженою працездатністю, вагітні 

жінки, жінки, що мають дітей віком до трьох років, або одинокі матері, безробітні, 

особи, що шукають роботу, частково зайняті працівники, пенсіонери, особи, що 

були звільнені за п. 1 ст. 40. КЗпП України тощо. І тільки коли ми максимально 

абстрагуємося від зовнішніх характеристик працівника і розглядаємо його в 

найбільш абстрактному, сутнісному вираженні, тобто як особу, що наділена 

вільною волею, а звідси правом на працю і вільного розпоряджатися своєю 

здатністю до праці, сфера рівності між такими особами, потенційними 
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працівниками, що наділені рівною правоздатністю, набуває загального характеру, 

а відносини між ними стають загальнозначущими. Так, В.С. Нерсесянц 

підкреслює, що «правова рівність, як і всяка рівність, абстрагована (за власною 

основою і критерієм) від фактичних відмінностей і тому з необхідністю і за 

визначенням носить формальний характер.... Саме завдяки своїй формальності 

рівність може стати і реально стає засобом, способом, принципом регуляції 

«фактичного»… » [407, с. 32]. У реальному житті формальна рівність 

застосовується до фактично нерівних людей, відмінних один від одного за 

незліченною кількістю підстав. У сфері правового регулювання ці фактичні 

відмінності між людьми з’являються як відмінності в їх суб’єктивних правах: 

право «трансформує невизначені фактичні відмінності у формально-визначені 

нерівні права вільних, незалежних один від одного рівних осіб. ... Завдяки праву 

хаос відмінностей перетвориться в правовий порядок рівності і нерівності, 

погоджених за єдиною підставою і загальною нормою» [407, с. 34].  

Сутність принципу рівності полягає насамперед у тому, що рівне повинно 

регулюватися рівними засобами, способами. Неприпустимі будь-які 

необґрунтовані відмінності між працівниками, а відтак роботодавцями, якщо 

тільки такі відмінності не пов’язані зі специфікою окремих сфер трудових 

правовідносин або з особливостями їх правового статусу, особливим характером 

їх діяльності, соціальної або економічної доцільності. Так, доцільність 

законодавчого встановлення граничного віку перебування на державній службі 

обумовлена завданнями і функціями цих органів, особливим характером їх 

діяльності. А тому встановлення законодавцем граничних вікових обмежень на 

зайняття посад державними службовцями у межах реалізації своїх повноважень 

не може розцінюватися як порушення принципу рівності. Є очевидною 

відмінність у правовому статусі фізичної особи роботодавця і роботодавця 

(керівника) підприємства, що є у загальнодержавній власності, в першу чергу 

різниться навіть коло повноважень кожного із них, що обумовлено в деякій мірі 

різними формами власності. Але кожен із вказаних суб’єктів має право на 

достойну заробітну плату, час відпочинку, охорону праці, охорону від безробіття. 
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А це, (мається на увазі реалізацію принципу рівності) в свою чергу, повинна 

гарантувати, забезпечити держава шляхом спрямованості способів правового 

регулювання (методу), що поєднують(є) у собі спеціальні і загальні норми, тобто 

через реалізацію принципу єдності і диференціації та інші засоби забезпечення. 

 Можливості працівників завжди відображені трудовими правами, навіть 

більше – їх реалізацією. Наскільки великий творчий потенціал, здібності, досвід 

працівника, наскільки й реалізується обсяг його прав. Адже рівність можливостей 

не можна звести до простого розподілу усіх однаковими особистими засобами, 

забезпечення майном, знаряддями праці тощо. А тому суть рівності можливостей 

правового регулювання виражається в його загальності, у встановленні однакових 

зовнішніх меж самореалізації кожного працівника, незалежно від його правового 

статусу. Усередині цих меж головною залишається особиста праця, досвід, 

талант, здібності й енергія працівників. Але оскільки фактичні відмінності між 

працівниками все ж таки є істотними (особи з пониженою працездатністю, вагітні 

жінки, неповнолітні, особи, що поєднують роботу з навчанням тощо) і не усі із 

них у силу об’єктивних причин у повній мірі можуть реалізувати свої здібності, 

професійний досвід, то норми права встановлюють для окремих категорій 

працівників певні «поправочні коефіцієнти», як їх називає В.С. Нерсесянц, у 

вигляді надання певних пільг, переваг, наприклад, при прийнятті на роботу, при 

звільненні за скороченням чисельності працівників. За допомогою встановлення, 

прийняття таких пільг і переваг, як на державному, так і на колективно-

договірному (локальному) рівні підтягуються можливості таких працівників до 

загального рівня, на якому діє принцип формальної рівності, тим самим 

забезпечується єдність правового регулювання. При цьому роль держави у 

встановленні можливостей для працівників є значною. Держава, в особі своїх 

органів, повинна створювати передумови для того, щоб працівники мали рівні 

можливості щодо обсягу засобів, умов для забезпечення і реалізації своїх 

трудових прав, здібностей, існував об’єктивний, а не зрівнялівський підхід до 

оцінки результатів кожного працівника чи роботодавця на підприємстві, установі, 

організації. При цьому звуження змісту та обсягу відповідних засобів, умов для 
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забезпечення і реалізації трудових прав працівників, а відтак і роботодавців, не 

повинно допускатися.  

Рівність результатів, на відміну від рівності можливостей, не повинно 

забезпечуватися державою, а має залежати від коефіцієнту їх трудової участі, 

тобто самих працівників: їх енергії і таланту. А це, у свою чергу, повинно 

реалізовуватися не на державному рівні, а на рівні колективно-договірного та 

індивідуально-договірного регулювання. В той же час рівність можливостей 

повинна реалізовуватися на державному рівні. Отже, виходячи з вищесказаного, 

можна стверджувати, що метою трудового права, як галузі права, є не державне 

втручання, а державне сприяння, гарантування, створення передумов для 

ефективної реалізації працівниками своїх можливостей, здібностей, свободи, 

таланту, енергії, завзятості ну і, звісно, бажання самого працівника. Адже як 

влучно наголошує С.І. Максимов, право – це не просто набір норм. Для свого 

існування і дії воно потребує постійного зусилля з боку своїх носіїв, які 

утверджують безумовність правових установок. При цьому, продовжує вчений, слід 

усвідомлювати, що навіть найдосконаліший стан права тільки як однієї сторони 

суспільного життя не вдосконалить усі сфери суспільного життя, не приведе його до 

«земного раю». Роль права в житті людини швидше є аналогічною ролі страховки в 

альпіністів, яка жодним чином не може підняти людину вгору, тобто не є чинником 

його «вдосконалення», але вона запобігає його падінню і в такий спосіб робить свій 

внесок у його «сходження до реалізації здібностей» [362, с. 86]. Держава повинна 

гарантувати створення умов для реалізації людям-праці своїх можливостей і 

здібностей, за яких би вони почувалися як повноцінні учасники соціального обміну, 

звісно, на основі принципу формальної рівності.  

Отже, зміст рівності прав працівників, роботодавців складають: певні умови 

і засоби, які становлять можливості сторін трудових відносин, що необхідні для 

задоволення їх потреб та інтересів. Зміст рівності обсягу прав працівників, 

роботодавців становлять кількісні показники їх можливостей, які відображені 

відповідними правами, що в рамках певних груп працівників, роботодавців не є 

однорідними і загальними, але стають такими завдяки засобам забезпечення 
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рівності прав працівників, роботодавців. Зміст рівності можливостей працівників 

складають рівний обсяг засобів, умов, які забезпечують стартові можливості і 

реалізацію загальних трудових прав для всіх працівників, незалежно від їх 

правового статусу. Зміст рівності можливостей роботодавців складають рівний 

обсяг засобів, умов, які забезпечують можливості і реалізацію загальних трудових 

прав для всіх роботодавців, незалежно від їх правового статусу. 

Якщо брати до уваги інші галузі права [307, с. 201-202], то можна 

зазначити, що у галузевому законодавстві відсутній єдиний підхід до визначення 

змістовних структурних елементів принципу рівності і навіть самого поняття. Але 

не дивлячись на дану обставину це не порушує принципу рівності саме галузевим 

законодавством, так як сутність, змістовне наповнення, прояв і реалізація даного 

принципу є специфічною для кожної галузі права стосовно до її норм і інститутів.  

Як уже зауважувалося, правові (соціально-правові) цінності перебувають не 

тільки у тісному зв’язку між собою, але й є взаємозалежними між собою. Рівність 

тісно пов’язана з такими категоріями як справедливість, свобода, гуманізм. Щодо 

рівності і справедливості – можна сказати, що рівність – сестра справедливості. 

Справедливість у системі правових цінностей посідає особливе місце. 

Підкреслюючи діалектичну єдність справедливості, рівності і свободи,  

В.С. Нерсесянц зауважує: «Розуміння права як рівності (як загального масштабу і 

рівної міри свободи людей) містить у собі з необхідністю і справедливість» [407, 

с. 28-30]. Зв’язок рівності, справедливості і свободи прослідковуються також у 

працях філософів античності [32, с. 245-246; 114, с. 413]. Справедливість, 

накінець, «іманентна праву, є його сутнісною властивістю» [83, с. 75].  

С.І. Максимов називає справедливість «ферментною цінністю спільного 

людського життя, материнською цінністю для всіх соціальних, правових та 

політичних цінностей» [364, с. 317]. «Значимість справедливості, тобто зміст 

справедливості як цінності, розкривається у двох аспектах: особистісному та 

загальносоціальному, перший з яких визначає цінність справедливості для 

окремої особистості, другий – для всього суспільства. На особистісному рівні 

значимість справедливості для окремого індивіда полягає у цінності визнання 
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його суб’єктивного права. Справедливість у своїй глибинній сутнісній основі є 

ідеєю і принципом визнання суб’єктивного права особи, яке належить їй на 

підставі природного права, закону, або договору. … Цінність справедливості як 

ідеї визнання суб’єктивного права особи полягає у тому, що із реалізацією цієї 

ідеї духовна сутність особистості отримує продовження у юридичній сфері у 

вигляді суб’єктивних прав» [89, с. 29]. Про реалізацію різних аспектів 

справедливості (об’єктивної і суб’єктивної, формальної, змістовної й 

процедурної) у праві наголошує С. Погребняк [468,с.276-290]. Необхідно 

зауважити, що право, в силу своєї природи і особливих регулюючих властивостей, 

містить механізми перетворення фактичних відмінностей між людьми в 

юридичні. У зв’язку з цим постає питання: чи не порушує це принципу 

справедливості? Норма права, яка виступає загальною абстрактною мірою, при її 

реалізації дає можливість враховувати всю різноманітність життєвих, соціальних 

ситуацій, в тому числі здібностей людей. Якщо до цього додати правову активність 

(пасивність) індивіда, що обумовлена його особистою свободою, то можна 

стверджувати, що фактичні відмінності між людьми як би «вмонтовуються» в 

нерівність у конкретних (суб’єктивних) правах як результаті правового регулювання. 

Разом з тим, таку нерівність можна визнати справедливою, так як виходячи із 

принципу формальної рівності, справедливість у праві виражається у встановленні 

рівної міри свободи індивідів. Вона пов’язується саме з рівним масштабом, що 

застосовується до фактично різних людей. У зв’язку з цим B.C. Нерсесянц слушно 

зауважує, що «...завдяки праву хаос фактичних відмінностей перетвориться в 

правовий порядок рівності і нерівності, погоджених за єдиним масштабом і 

рівною мірою» [403, с. 6]. Щодо рівної міри, необхідно зауважити, що ця 

категорія не носить суто юридичний характер. Міра справедливості може 

змінюватися, але її рівний масштаб робить право справедливим. Справедливість, 

зауважує О.М. Ярошенко, є одна з основних засад права, є вирішальною у 

визначенні його як регулятора суспільних відносин, одним із загальнолюдських 

вимірів права. У сфері реалізації права справедливість проявляється, зокрема, у 

рівноправності всіх та рівності осіб перед законом [787, с. 28].  
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На думку Р.З. Лівшиця категорія «справедливість» слугує «вихідною 

посилкою» у сучасному суспільстві для забезпечення інтересів і прав людини. Під 

соціальною справедливістю вчений розуміє «компроміс інтересів окремих людей і 

соціальних груп» [329, с. 66]. Очевидно, що справедливість не може бути 

абсолютною, а відноситься до категорії конкретно-історичної, мінливої, умовної. 

Саме тому окремі норми права на різних етапах розвитку суспільства можуть 

неоднаково трактувати справедливість: бути справедливими, чи відчувати 

потребу у такій справедливості. 

Стосовно трудового права цей зв’язок, взаємозалежність виражається 

насамперед у тому, що є справедливим таке відношення між працівниками і 

роботодавцями, коли вони виступають між собою як рівноправні суб’єкти, що 

наділені один по відношенню до другого свободою волі та збалансованими 

інтересами. Для держави всі роботодавці один по відношенню до іншого, а відтак 

і працівники, у рамках певних категорій груп, повинні бути і рівні, і рівноправні. 

А це означає, що держава «має приймати такі нормативно-правові акти, які б 

регулювали трудову діяльність людей в інтересах суспільства» [527, с. 19], бо 

працівники і роботодавці складають в результаті те ж саме суспільство. Крім того, 

мова насамперед повинна іти про адекватну оплату праці та створення 

відповідних умов праці. Однак, кожна людина, в силу як об’єктивних так і 

суб’єктивних причин, по різному реалізує свої можливості, а отже розкриває свій 

потенціал [518, с. 18]. Але всіх без винятку людей-праці повинна підтримувати 

держава, як соціальна, правова, саме тими засобами, що знаходяться в її 

розпорядженні. Дане положення повинно пронизувати всі інститути трудового 

права. Так, виробництво матеріальних благ викликає виникнення відносин щодо 

їх розподілу [518, с. 19]. Такий розподіл, коли він здійснюється у формі заробітної 

плати, є елементом змісту трудових правовідносин. Але відносини щодо 

розподілу існують і тоді, підкреслює В.І. Прокопенко, коли конкретний працівник 

через вік, хворобу чи інвалідність тимчасово або постійно не може виконувати 

своїх обов’язків [518, с. 19]. Працівник, тимчасово втративши працездатність, 

матеріально забезпечується за рахунок коштів державного соціального 
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страхування тільки за наявності трудових правовідносин, що при цьому не 

припиняються. Працівник лише замість заробітної плати забезпечується 

допомогою, розмір якої визначається в залежності від заробітку, який він 

одержував раніше [518, с. 19]. Це наочно підтверджує той факт, що ніхто не може 

бути «звужений», обмежений не тільки в трудових правах і свободах, а й також в 

засобах і способах їх забезпечення, що є актуальним на сучасному етапі розвитку 

нашої держави. Адже звуження змісту прав і свобод означає зменшення ознак, 

змістовних характеристик можливостей людини, які відображаються 

відповідними правами та свободами, тобто якісними характеристиками права 

[551, Ст. 1909]. Отже, як бачимо, принцип рівності прав і можливостей сторін 

трудових відносин має передусім соціальну спрямованість, на відміну від інших 

галузей права.  

Якщо говорити про справедливість з позицій ліберальної концепції то її 

межею може виступати не рівність можливостей, а саме увага до відмінностей 

людини, так як фактичні відмінності за допомогою права можуть нівелюватися і тим 

самим усувати певні перешкоди для реалізації суб’єктами своїх здібностей 

(наприклад, та сама заборона дискримінації). Можна сказати, що це врахування 

індивідуальних відмінностей забезпечує не індивідуалізація, а рівність правового 

регулювання. З іншого боку цінність особи не може бути зведена тільки до 

нормативно-соціальних зв’язків. Адже право на індивідуальність є найвищим 

ступенем невід’ємних прав людини. Самі фактичні відмінності між людьми, що 

засновані на особистій свободі індивідів, слугують проявом їх індивідуалізму. Саме 

вони забезпечують прояв індивідуальних відмінностей в праві та, проникаючи через 

принцип формальної рівності, виражаються у набутих суб’єктивних правах. Отже, 

можна сказати, що теорія індивідуалізму пов’язана із суб’єктивними правами, які 

вбирають у себе, насамперед, і свободу, і самобутню активність самої особи. 

Російська вчена Г.Н. Комкова, дослідивши принцип рівності прав і свобод в 

конституційному праві, дійшла висновку, що відмінності між індивідами, що 

носять природний характер (стать, національність, громадянство, вік і т.д.), 

можуть бути підставою для зменшення або збільшення обсягу наданих державою 
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менш істотних прав і обов’язків [266, с. 203]. Проте всередині різних категорій 

(іноземців, мігрантів, інвалідів і т.д.) принцип рівноправності між ними повинен 

дотримуватися. Говорячи про формальну рівність і рівну правоздатність 

неоднакових людей, продовжує автор, необхідно мати на увазі, що їх реально 

набуті права неминуче (в силу відмінностей між самими людьми, їх реальними 

можливостями, умовами та обставинами їх життя) будуть нерівними [266, с. 203]. 

Відмінності у конкретних життєвих обставинах, які вимірюються і оцінюються 

однаковим масштабом і рівною мірою права, роблять фактично придбані і 

здійснювані права неоднаковими [266, с. 204]. Не зовсім зрозумілою є позиція 

вченої про те, що вона вкладає у поняття менш істотні права і обов’язки. Якщо 

вважати, що є менш істотні права і обов’язки, то логічно можна припустити, що є 

й більш істотні права і обов’язки. Але навряд чи б дотримувалися такої 

класифікації вчені, тим більше конституційного права. Бо якщо для однієї особи 

права можуть бути «менш суттєвими», то для іншої вони можуть бути набагато 

вагоміші, і навпаки. Чи можна взагалі надавати пріоритет особистим правам 

порівняно з соціальними? Яке право є суттєвішим для людини, яка працює: право 

на відпочинок, чи право на оплату праці, чи право на соціальне забезпечення? Всі 

вони мають вагоме значення в тій чи іншій ситуації, і реалізуються при наявності 

певних підстав для цього. Щодо відмінностей у конкретних життєвих обставинах, 

в силу відмінностей між самими людьми, їх реальними можливостями, умовами 

та обставинами їх життя, внаслідок чого набуті права, як вказує Г.Н. Комкова, 

неминуче будуть нерівними, необхідно зауважити на наступне: як зауважував 

англійський філософ Денніс Ллойд – люди не народжуються рівними не тільки у 

фізичному і психічному розвитку, а й у інших відношеннях. Тому рівність між 

ними залишається з необхідності простою формальністю до тих пір, поки не 

з’ясується, у який спосіб здійснити їх подальший поділ на певні категорії, 

відповідно до моральних чи соціальних потреб конкретного суспільства [177, с. 

317]. Так, наприклад, для виконання конкретної роботи, що визначається 

сторонами, працівник повинен мати належний стан здоров’я. Закон не встановлює 

межі непрацездатності працівника. Маючи певні вади здоров’я, наприклад 
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слабкий слух, зір, нездатність відрізняти кольори тощо, працівник стає нездатним 

виконувати певні види робіт, але це не виключає його здатності до праці взагалі. 

Є велика кількість робіт, де суворі вимоги щодо зору, слуху не ставляться. Тому до 

виконання таких робіт громадянин може приступати і виконувати їх досить успішно. 

Адже кожний громадянин має право займатись будь-якими видами праці. Але тут 

може постати інше питання, що не кожна людина здатна виконувати роботу, в якій 

суспільство взагалі, і ринок праці, зокрема, у даний час має потребу. Тому необхідно 

сформувати такий механізм, який би забезпечив таке  регулювання трудових 

відносин, при якому людина-праці не відчувала б себе «зайвою», не корисною для 

суспільства і могла б реалізувати свою здатність до праці на ринку праці відповідно 

до своїх можливостей, здібностей, покликання та врахування її фізичного і 

психічного стану. Дана проблема повинна реалізовуватися на всіх рівнях правового 

регулювання. Адже трудове право як ніяка інша галузь права містить складову 

соціального служіння, моральності, і в цьому її сутність.  

Але постає ще одне питання: яким чином забезпечується принцип рівності 

прав і можливостей? Передусім необхідно зазначити, що Основний Закон України 

закріплює наступні умови реалізації принципу рівності: рівність всіх перед 

законом (ст. 24) і судом (ст. 129); рівність прав і свобод незалежно від раси, 

кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та 

соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або 

іншими ознаками; рівність чоловіка і жінки (ст. 24). Попри перелічені обставини, 

законодавець повинен виходити з конституційних принципів справедливості і 

рівності прав і свобод людини і громадянина незалежно від будь-яких обставин, і 

в тому числі незалежно від професійної приналежності, посадового становища 

осіб, від рівня їх заробітної плати. Але теоретичні положення вкрай 

проблематично втілюються на практиці. Стаття 2 КЗпП України, конкретизуючи 

положення Конституції про юридичну рівність, закріпила принцип рівності 

трудових прав громадян і вказала на забезпечення рівності без будь-якої 

дискримінації. Дана норма передбачає створення належних правових гарантій у 

діючому законодавстві. Такі гарантії закріплені в багатьох статтях КЗпП України 
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(ст. 5-1). Однак, на практиці, виникає проблема ефективності цих гарантій: стаття 

22 КЗпП України закріпила, що забороняється необґрунтована відмова у 

прийнятті на роботу. При цьому вимоги щодо віку, рівня освіти, стану здоров’я 

працівника можуть встановлюватись законодавством України. Не завжди просто 

визначити, які відмінності між громадянами є допустимими і розумними, а які 

слід визнати дискримінацією. Як зауважує О.М. Ярошенко, заборона 

дискримінації є способом забезпечення принципу рівності, втіленням його в 

життя. Принцип рівності і заборона дискримінації нерозривно пов’язані між 

собою як загальними шляхами захисту, так і тлумаченням їх змісту. 

 При вивченні поняття «дискримінація», неминуче виникає проблема 

закріплення критеріїв, що допомагають встановити, які переваги і привілеї 

порушують принцип рівності. І, у той же час, принцип рівності є вихідною 

точкою, основою для тлумачення заборони дискримінації. На дану обставину 

зауважують й інші вчені [787, с. 31; 387, с. 17-18]. Дійсно, заборона дискримінації 

є спеціальним засобом забезпечення принципу рівності. Окрім того, нормативне 

втілення принципу заборони дискримінації є державною гарантією дотримання 

даного принципу. Ніхто не може бути обмежений у трудових правах і свободах, 

ніхто не може отримувати будь-які переваги незалежно від обставин, не 

пов’язаних з діловими якостями працівника. Разом з тим, у КЗпП України 

відсутній вичерпний перелік обставин, які пов’язані діловими якостями 

працівника. У зв’язку з цим будь-яка обставина, не пов’язана із діловими 

якостями працівника, не може служити підставою для обмеження трудових прав і 

свобод. Так, Конституційний суд України у справі від 7 липня 2004 року № 1-

14/2004 (про граничний вік кандидата на посаду керівника вищого навчального 

закладу) вказав, що робота керівників вищих навчальних закладів третього та 

четвертого рівнів акредитації, як і всіх інших науково-педагогічних працівників, 

незалежно від посад, які вони займають, не обумовлена особливими вимогами, 

умовами або правилами професійної діяльності, які б слугували об’єктивним 

обґрунтуванням встановлення вікових обмежень для її виконання. Оспорюване 

положення Закону ставить громадян, які однаковою мірою відповідають вимогам 
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професійної правосуб’єктності, у нерівні правові умови щодо зайняття посади 

керівника вищого навчального закладу третього або четвертого рівня акредитації 

за ознакою віку і таким чином фактично обмежує встановлені Основним Законом 

України гарантії рівних можливостей реалізації конституційного права громадян 

на працю. Викладене свідчить, що вікове обмеження для кандидата на посаду 

керівника вищого навчального закладу третього або четвертого рівня акредитації 

не ґрунтується на спеціальних вимогах до праці на цій посаді, і оспорювана норма 

є дискримінаційною щодо реалізації права на працю, а тому суперечить 

положенням ч. 1,2 ст. 43, ч. 1,2 ст. 24 Конституції України [551].  

Отже, як бачимо, віковий критерій, якщо він не виступає специфічною 

кваліфікаційною вимогою, пов’язаною з певною роботою, носить 

дискримінаційний характер, так як порушує рівність можливостей при реалізації 

права на працю і захист від безробіття у такої великої соціальної групи населення, 

як пенсіонери, оскільки обмежував їх можливість заробляти на життя працею, яку 

вони вільно обрали. Крім того, він порушує принцип свободи трудового договору 

осіб пенсійного віку, так як трудові відносини з ними припинялися незалежно від 

їх бажання продовжувати трудову діяльність, незалежно від їх здібностей, 

професійної придатності та інших причин.  

В загальному необхідно підкреслити, що у законодавстві не доцільно 

використовувати термін вік працездатності, оскільки це поняття вказує на те, що 

людина, яка не досягла такого віку, здатності до праці не має, а якщо вона 

переступила його поріг, здатність до праці втратила [252, с. 129]. 

Водночас не потрібно забувати про значення такого принципу, як єдність і 

диференціація, який наглядно показує забезпечення принципу рівності. Адже 

відсутність диференціації, за словами С. Погребняка, призводить до непрямого 

порушення рівності, яке в цих випадках полягає насамперед не в формулюванні 

норми (вона зовнішньо є однаковою для всіх), а в її фактичній дії (практика 

застосування норми є суттєво неоднаковою для різних категорій осіб, що 

призводить до дискримінації) [470, с. 18; 469]. До сказаного можна додати, що 

диференціація у правовому регулюванні не порушує принципу рівності і не є 
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дискримінацією навіть тоді, коли закон встановлює рівну можливість вільного 

вибору тієї чи іншої поведінки та в залежності від вказаного вибору можуть 

наступати різні правові наслідки.  

Конституційний принцип рівності не виключає можливості законодавця при 

регулюванні трудових відносин встановлювати певні відмінності у правовому 

статусі осіб, які належать до різних за родом і умовами діяльності категорій. Таку 

позицію висловлює і Конституційний Суд України у справі від 16 жовтня 2007 

року №8-рп/ 2007 (справа про граничний вік перебування на державній службі та 

на службі в органах місцевого самоврядування) [553]. Однак мета встановлення 

певних відмінностей (вимог) у правовому статусі як працівників, так і роботодавців 

повинна бути істотною, а самі відмінності (вимоги), що переслідують таку мету, 

мають відповідати конституційним положенням, бути об’єктивно виправданими, 

обґрунтованими та справедливими. Так, згідно з Міжнародним пактом про 

економічні, соціальні та культурні права 1966 року держава може встановлювати 

тільки такі обмеження цих прав, які визначаються законом, і лише остільки, оскільки 

це є сумісним з природою зазначених прав, і виключно з метою сприяти загальному 

добробуту в демократичному суспільстві (стаття 4). Саме диференціація правового 

регулювання сприяє забезпеченню принципу рівності на практиці.  

Принцип рівності прав набуває нормативного втілення завдяки 

спрямованості методу (способів) правового регулювання трудових відносин, де на 

відповідних рівнях правового регулювання завдяки єдності і диференціації, 

рівність прав може бути реалізована в рамках певних груп. Разом з тим, необхідно 

звернути увагу також на те, що принцип рівності не може бути реалізований без 

власних зусиль людини, в результаті чого розкривається її потенціал, можливості, 

а звідси, в процесі праці, враховуються її особистісні характеристики. Вагомого 

значення при цьому набуває так звана конкуренція між самими людьми у процесі 

праці, в результаті якої ще більше розкривається потенціал людини-праці. Як 

бачимо, принцип рівності зважаючи на свій глибокий і всеохоплюючий зміст є 

вельми складним для врахування і реалізації у правотворчій і правозастосовній 

діяльності. Але попри дану обставину, якщо обов’язки одних будуть неналежним 
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чином виконуватися, або взагалі не виконуватися, це буде негативно впливати на 

реалізацію прав і можливостей інших осіб, бо можливості і права одних 

працівників і роботодавців стають здійсненими лише за умови виконання своїх 

обов’язків іншими працівниками і роботодавцями, у тому числі й державою. 

У загальній теорії права наголошується, що юридичний обов’язок – це вид і 

міра необхідної поведінки, яка встановлена законом. Юридичний обов’язок, як і 

суб’єктивне право, окреслений певними правовими нормами, тобто представляє 

собою міру належної, необхідної поведінки [213, с. 344]. Отже, обов’язки, 

зазначені в законі, адресовані до всіх громадян без будь-якого вилучення, повинні 

дотримуватися і виконуватися всіма без винятку особами на рівних підставах.  

Трудові обов’язки працівників, роботодавців виникають на підставі 

трудового договору (контракту, акту призначення, обрання на посаду) у 

відповідності до трудового законодавства, яке наділяє своїх суб’єктів рівними 

обов’язками в тому розумінні, що від них не може бути звільнений жодний 

суб’єкт трудових відносин, але характер цих обов’язків за змістом є характерним 

саме виконуваній трудовій функції як з боку роботодавця, так і з боку працівника. 

Дані обов’язки носять дещо пропорційний (щодо неповнолітніх осіб, осіб з 

пониженою працездатністю, вагітних жінок) охоронний характер, з огляду 

соціальної спрямованості самої галузі трудового права (ст.ст. 158, 159, 31  КЗпП 

України). У разі невиконання трудових обов’язків як з боку роботодавця, так і 

збоку працівника застосовуються відповідні види (заходи) юридичної 

відповідальності. Забезпечення, реалізація принципу рівності означає саме 

пропорційність юридичної відповідальності вчиненому правопорушенню, 

оскільки єдині засади юридичної відповідальності не можуть встановлюватися, бо 

це призведе до порушення принципів справедливості та індивідуалізації 

відповідальності. Разом з тим, відповідальність має свої особливості в різних 

галузях права.  Так, притягуючи працівника до матеріальної відповідальності 

повинно бути дотримано принцип соціальної справедливості: ... зменшення 

розміру матеріальної відповідальності залежно від вини, майнового стану 

сторони, яка заподіяла матеріальну шкоду [709, с. 237]. Враховуючи саме ту 
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обставину, що заробітна плата, як правило, є основним джерелом існування 

людини-працівника, матеріальна відповідальність встановлюється в основному у 

межах середнього місячного заробітку, крім випадків, передбачених законом (ст. 

132 КЗпП України). Відповідно і роботодавець може бути притягнутий як до 

дисциплінарної так і до матеріальної відповідальності, у певних випадках, що є 

характерними для трудових відносин [137, с. 401]. 

Говорячи про відповідальність держави перед особою взагалі і 

працівниками і роботодавцями зокрема, необхідно зауважити, що це є складним 

питанням і водночас є «однією з головних гарантій прав і свобод людини, 

закріплених у чинному законодавстві», як зауважує авторський колектив 

монографічної праці за ред. Н.М. Оніщенко. Держава, зауважують вчені, 

«встановлює механізм власної публічно-правової відповідальності, бере на себе 

обов’язок забезпечити також можливість її реалізації, зробити доступною її для 

громадян. Цим досягається послаблення тиску держави на суспільство і водночас 

підвищується можливість його контролю за діями держави, за рішеннями її 

органів та посадових осіб» [186, с. 29]. Звісно, якщо держава є правовою, 

демократичною, соціальною, то вона повинна відповідати нарівні перед особою, 

суспільством, як це закріплює Основний Закон.  

Стосовно трудового права, виходячи з принципу рівності, держава, в особі 

своїх органів повинна також нести відповідальність за невиконання своїх 

обов’язків, або їх порушення, інакше забезпечення принципу рівності тоді 

зведеться нанівець. Але щоб нести таку відповідальність необхідно насамперед 

брати на себе обов’язки, співпрацювати з відповідними суб’єктами. Така 

співпраця яскраво проявляється шляхом соціального партнерства (діалогу), яке 

передбачає співробітництво між працівниками та роботодавцями, а також 

державними органами. Дані органи повинні забезпечити узгодження інтересів 

усіх сторін, яких стосується регулювання трудових відносин, і інших пов’язаних з 

ними відносин. Адже соціальне партнерство є результатом компромісу між 

сторонами соціального партнерства, що передбачає вирішення не політичних, а 

завдань економічного и соціально-трудового характеру [30, с. 96]. Тому соціальне 
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партнерство як цивілізоване регулювання соціально-трудових відносин 

працівників і роботодавців повинно реалізовуватись при так званому 

посередництві зі сторони держави в особі її органів (і не тільки), щоб правильно 

реалізувати розумний баланс інтересів виробничого та соціального характеру між 

роботодавцями та працівниками. Це в свою чергу передбачає визначення місця 

держави, в особі її органів, у системі соціального партнерства [129, с. 64-67]. 

Так як держава проголосила курс на запровадження принципу соціального 

партнерства у відносинах різних рівнів, про що свідчить трудове законодавство 

[498; 512], то й роль держави в системі соціального партнерства є досить 

багатогранною, а тому виникає питання: «держава представляє свої інтереси при 

здійсненні колективно-договірного регулювання, чи є реальним учасником у 

встановленні умов праці та, відповідно, є суб’єктом трудового права і повинна 

нести відповідальність за невиконання своїх зобов’язань?». Та чи рівноправні між 

собою дані суб’єкти при здійсненні колективно-договірного регулювання, 

шляхом соціального партнерства? У системі соціального партнерства бере участь 

не держава, як організація публічної влади, а лише окремі органи виконавчої 

влади. Так, при укладенні угод на генеральному рівні однією зі сторін соціального 

партнерства виступає Кабінет Міністрів, при укладенні галузевих угод – 

відповідний орган центральної виконавчої влади – міністерство, відомство, при 

укладенні угод на територіальному рівні – місцеві органи виконавчої влади та 

органи місцевого самоврядування. Отже, держава вповноважує органи виконавчої 

влади діяти від імені держави.  

В юридичній літературі, вченими-трудовиками висловлювалася думка, що в 

системі (механізмі) колективно-договірного регулювання трудових відносин 

держава виконує особливу роль – роль соціального партнера [347, с. 68; 684, с. 

86]. А соціальне співробітництво передбачає наявність рівноправних партнерів. 

Оскільки держава є носієм публічної влади, то вона, в особі своїх органів – 

представників, повинна узгоджувати позиції сторін між собою та загально-

національні пріоритети. Тому недарма деякими основними завданнями держави в 

системі соціального партнерства, виокремлюються посередництво, узгодження 
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різносторонніх поглядів [572, с. 99; 802, р. 11], координація спільних дій соціальних 

партнерів, примирення сторін, захист суспільних інтересів [347, с. 68-69]. 

Дані ж органи виконавчої влади, що діють, як представники держави в 

колективно-договірному регулюванні, не наділяються додатковими 

повноваженнями, а діють в межах своєї компетенції.  

Якщо проаналізувати зміст Генеральної угоди про регулювання основних 

принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в 

Україні на 2010-2012 р.р. то можна відзначити, що крім зобов’язань, які бере на 

себе уряд, більшість положень в ній викладені у вигляді основних напрямків 

діяльності на відповідний період. Отже, мова йде і про представника інтересів 

держави при здійсненні колективно-договірного регулювання, і про реальну 

участь органа виконавчої влади в установленні умов праці для галузі, регіону. 

Визнання (або невизнання) держави в особі її органів суб’єктом трудового права 

має велике практичне значення. Безпосередньо, виникає питання про 

обов’язковість генеральної угоди, підписаних урядом для інших гілок влади, або 

ж відповідальності держави за невиконання міністерством праці і соціальної 

політики своїх зобов’язань за галузевою угодою. Чи повинна держава відповідати 

за дані зобов’язання? Якщо держава виступає суб’єктом права, то відповідь є 

очевидною, і навпаки. Відповідно до ст. 2 ЦК України учасниками цивільних 

відносин є: держава Україна, Автономна Республіка Крим, територіальні громади, 

іноземні держави та інші суб’єкти публічного права [401, с. 4]. 

Отже, виходячи з аналогії права держава є суб’єктом колективно-трудових 

відносин. А отже, повинна нести відповідальність за невиконання власне своїх 

зобов’язань. Крім того Генеральною угодою про регулювання основних 

принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в 

Україні на 2010-2012 роки Кабінет Міністрів виступає стороною власників. Як 

бачимо, в даному випадку Кабінет Міністрів приймає безпосередньо участь у 

колективно-договірному процесі як роботодавець для державних службовців й 

інших працівників державного сектора економіки. В тому випадку, коли державні 

органи виступають в якості роботодавців, вони є суб’єктами соціального 
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партнерства та за трудовим законодавством вони є роботодавцями, а отже, є 

суб’єктами трудового права і повинні нести відповідальність за невиконання 

зобов’язань. У той же час ніякої юридичної відповідальності за невиконання 

зобов’язань вказані органи не несуть. Про що неодноразово наголошувалось в 

юридичній літературі [752,588-593]. А отже, не розроблений механізм 

відповідальності держави, державних органів за невиконання своїх зобов’язань. 

Тому, як правильно наголошується в юридичній літературі, «сучасна держава є 

більш відповідальною щодо міжнародно-правових відносин, ніж у внутрішньо 

правовому регулюванні» [428, с. 30]. А це, у свою чергу, є несправедливим, бо 

саме справедливість у сфері реалізації права проявляється, як правило, у рівності 

всіх перед законом, у цілях і засобах, що обираються для їх досягнення. Отже, 

можна констатувати той факт, що конкретні зобов’язання хоч і приймають на себе 

всі учасники колективно-договірного регулювання, в тому числі і державні 

органи від імені держави, але коефіцієнт відповідальності за невиконання своїх 

зобов’язань у колективно-договірній сфері, порівняно з найманими працівниками 

і роботодавцями, досить невеликий. Це дає підстави стверджувати, що 

забезпечення реалізації принципу рівності щодо виконання взятих на себе 

обов’язків зі сторони держави в особі її органів може звестися нанівець. А отже, 

йдеться про те, що будь-чиї природні соціальні можливості (права) стають 

здійсненими лише за умови виконання певними суб’єктами відповідних 

соціально-природних (загальносоціальних) обов’язків [536, с. 21]. Це правило 

повністю є прийнятним і з юридичної точки зору. Адже крайня невідповідність 

між правами і обов’язками, внеском і винагородою оцінюється суспільною 

свідомістю як несправедливість. А тому, якщо ми маємо підстави говорити 

сьогодні про панування права в суспільстві, тобто верховенства права, то 

необхідно чітко усвідомлювати, що це в свою чергу вимагає від держави втілення 

даного принципу як у правотворчу, так і у правозастосовну діяльність, зокрема, у 

закони, які за своїм змістом мають бути проникнуті передусім ідеями соціальної 

справедливості, гуманізму, свободи, рівності, про що неодноразово 

наголошувалося у юридичній літературі. 
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Тому «важливо сформувати чіткий, справно діючий механізм, який би 

забезпечив таке регулювання суспільних відносин, при якому ідеал свободи 

перетворився б в реальну загальнолюдську цінність, а рівноправність досягне 

максимально можливого рівня не тільки між громадянами, але й у 

взаємовідношеннях між особистістю і державою» [239, с. 446]. Але якщо права 

працівників будуть закріплені у законодавстві без гарантій їх здійснення, то вони 

будуть мати декларативний характер. Тому гарантії, під якими розуміють засоби, 

способи, умови, заходи охорони і захисту прав [100, с. 29; 441, с. 30], є 

насамперед забезпеченням рівності прав і можливостей працівників.  

У свою чергу, рівність можливостей працівників означає створення, 

гарантування рівного стартового підґрунтя для забезпечення і здійснення 

трудових прав усіх громадян як при прийнятті на роботу, так і створення 

відповідних умов щодо просування їх по службі, (роботі), розкриття творчого 

потенціалу кожного із працівників у процесі виконання посадових (службових) 

обов’язків та виконання роботи. Рівність можливостей роботодавців означає 

створення, гарантування рівного стартового підґрунтя для забезпечення і 

здійснення трудових прав і створення відповідних умов щодо організації 

виробництва і праці та її управління, для повного забезпечення реалізації праці 

працівників і задоволення інтересів сторін трудового договору. Тому, з огляду на 

вказану обставину, необхідно, щоб держава гарантувала не тільки рівність прав, а 

й рівність можливостей. З цією метою пропонуємо статтю 2-1 КЗпП України 

викласти у наступній редакції: «Держава (замість слів «Україна») забезпечує і 

гарантує рівність прав і рівність можливостей усіх громадян, незалежно від 

походження, соціального і майнового стану, расової та національної 

приналежності, статі, мови, політичних поглядів, релігійних переконань, роду і 

характеру занять, місця проживання та інших обставин, які можуть бути 

передбачені законами України». Статтю 22 КЗпП України викласти у наступній 

редакції: «Відповідно до Конституції будь-яке пряме або непряме обмеження прав та 

засобів і способів їх забезпечення чи встановлення прямих або непрямих переваг при 

укладенні, зміні та припиненні трудового договору залежно від … не допускається». 
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Необхідно підкреслити, що дана норма повинна зобов’язувати реалізацію принципу 

рівності прав і можливостей на всіх рівнях правового регулювання: від державного 

(централізованого) до колективно-договірного (локального) і індивідуально-

договірного регулювання та втілюватися у законах і реалізовуватися у соціально-

парнерських угодах, колективних договорах та інших локальних актах для тих 

працівників, на яких такі акти поширюють свою дію. Це, в свою чергу, не буде 

погіршувати становище працівників порівняно із діючим законодавством. 

 Отже, засобами забезпечення принципу рівності прав і можливостей 

виступають, насамперед, такі юридичні явища, які, як правило, втілюються у 

нормах права, нормативно-правових актах завдяки спрямованості способів 

правового регулювання: гарантії реалізації даного принципу, в тому числі як ті, 

що безпосередньо відносяться до реалізації даного принципу: різного роду 

способи, засоби, умови, завдяки яким принцип рівності прав і можливостей 

втілюється у життя, так і загальні гарантії: економічного, політичного характеру; 

принципи, які обумовлюють реалізацію принципу рівності прав і можливостей – 

принцип єдності і диференціації, заборони дискримінації, принцип поєднання 

(співвідношення) державного (централізованого), колективно-договірного 

(локального) та індивідуально-договірного регулювання трудових відносин, в 

яких закріплені засоби забезпечення принципу рівності; належне виконання 

обов’язків одного суб’єкта перед іншим; встановлення юридичної 

відповідальності за недотримання або грубе порушення принципу рівності прав і 

можливостей. Результатом функціонування і використання вказаних засобів 

забезпечення принципу рівності є реалізація його на практиці. А для того, щоб 

така реалізація принципу відбулася, необхідні юридично значущі дії, що 

засновані, як правило, на нормах права та направлені на забезпечення рівності 

прав і можливостей працівників, ну й звісно, роботодавців. 

Принцип рівності прав і можливостей працівників повинен бути 

підкріплений принципом правової визначеності, «основу якої утворює концепція 

передбачуваності». Цей принцип вимагає, зокрема, щоб правові акти заздалегідь 

оприлюднювалися, діяли на майбутнє, були зрозумілими, простими, точними, 
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чіткими, несуперечливими, а застосування цих актів було передбачуваним, що 

для досягнення певної мети органи влади не можуть накладати на громадян 

зобов’язання, які перевищують установлені межі необхідності, що випливають із 

публічного інтересу [466; 469]. 

 

2.3. Свобода праці 

 

Досить часте використання поняття «свобода» створює ілюзію того, що її 

сутність є зрозумілою для будь-якої людини. Адже в повсякденному розумінні 

найбільш використовуваними контекстами поняття свободи є: свобода як 

незалежність, як вибір, як самостійність, можливість робити те, що ти хочеш. 

Свобода у філософському її значенні не може існувати поза людиною і не може 

бути ототожнена з чим-небудь зовнішнім: з незалежністю, з рівністю, 

соціальними правами і гарантіями цих прав, з духовними, соціальними і 

природними можливостями діяльності [547, с. 71; див. 782]. 

Однак, необхідно зауважити, що сама ідея свободи має давню історію свого 

розвитку, а звідси, уявлення про свободу суттєво змінювалися, розвиваючись 

разом з суспільною ідеологією і світоглядним уявленням самого суспільства. Так 

свобода праці при соціалізмі не означала свободи від самої праці, оскільки 

свобода трудового договору, виходила із марксистського постулату про те, що 

першою умовою будь-якої свободи є відповідальність [33, с. 21-23]. 

Постає питання: з чим асоціюється свобода? Оскільки дана категорія є 

багатогранною, то її розглядають, як правило, у різних аспектах. Широко відоме 

визначення свободи як пізнаної необхідності. Так, наприклад, Д.А. Керімов вказує 

на ту обставину, що не можна не тільки проголошувати, але й уявляти собі 

свободу без необхідності [239, с. 431]. О.О. Коваленко, розглядаючи 

філософсько-правові аспекти розвитку трудового права, робить висновок про те, 

що об’єктивною основою свободи є необхідність [249, с. 42]. На противагу їй  

О.І. Процевський зауважує, що свобода більше асоціюється з категорією 

можливість. Свобода, підкреслює вчений, – це можливість прояву суб’єктом своєї 



 181 

волі в умовах усвідомлення законів розвитку природи і суспільства. Свобода – це 

незалежність, відсутність утисків та обмежень [527, с. 177]. І з цим не можна не 

погодитися. Окрема людина може розвиватися в суспільстві з одночасним 

пізнанням  закономірностей суспільного розвитку, «законів» природи і держави. 

Дані закони відкривають відповідні можливості для діяльності людини і 

суспільства в цілому, але не роблять їх вільними. Закон не знищує свободу, а лише 

її обмежує. Якщо розглядати  свободу в абсолютному її розумінні, то вона не є 

невідчужуваною: вона є, але в будь-який момент може бути відібрана [547, с.78], 

наприклад, у випадку притягнення до кримінальної відповідальності.  Ліберальне 

розуміння  свободи розглядає свободу як можливість робити те, що не заборонено 

законом і не робити того, чого закон не зобов’язує, добавляючи при цьому таку 

ознаку, як незалежність від будь –то чієї волі [547, с. 78]. Тому в даному аспекті 

закон не обмежує волі і її не знищує, а навпаки робить обємнішоюі зберігає.   

Проблема свободи волі в повній мірі розкривається через поняття свободи, яка, в 

свою чергу, передбачає наявність вибору.  

Свобода – це здатність робити чи не робити [185, с. 47]. Тобто будь-яка 

свобода передбачає вибір. Про це говорить і сучасний екзистенціалізм: свобода – це 

завжди ситуація вибору між різними можливостями, мова йде в першу чергу про 

вибір цінностей, а не конкретних дій, бо останні визначаються першими [див. 303, с. 

22]. Свобода – це здатність і можливість людини чинити на власний розсуд, 

керуючись суб’єктивними принципами, цінностями та інтересами, реалізуючи свої 

уявлення про сенс життя. 

Людське життя набуває змісту лише в умовах дійсної свободи. … Тільки в 

умовах свободи особистість отримує можливість для розкриття і розвитку своїх 

здібностей і талантів, для прояву ініціативи і вольових стремлінь [239, с. 423]. 

Саме з цих позицій принцип свободи праці яскраво виділяється, висвітлюється із 

змісту ст. 43 Конституції України і ст. 2 КЗпП. Де право на працю означає 

свободу вибору професії, роду трудової діяльності при абсолютній свободі 

розпоряджатися своєю здатністю до праці. Аналіз цих двох нормативних актів 

дозволяє зробити висновок, що саме термін «свобода» підкреслює необмежені 
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можливості індивідуального вибору. Трудовий кодекс досить чітко відображає 

співвідношення принципу права на працю і свободи праці. При цьому необхідно 

підкреслити, що розмежування понять право на працю і свобода праці має певний 

практичний сенс. Якщо держава закріпила у Конституції право на працю (ст. 43), 

то логічно випливає й те, що вона повинна взяти на себе обов’язок не тільки 

визнати право на працю, а й створити необхідні умови щодо його забезпечення. 

Іншими словами право на працю свідчить про можливість отримання будь-яких 

соціальних благ зі сторони держави. Адже «право людини на працю – це 

категорія, що відображає людську потребу в праці, існуючу як у формі ідей, вимог 

людини до суспільства, держави, так і у формі законодавчо закріплених 

можливостей щодо задоволення цієї потреби» [191, с. 19]. Саме Міжнародний 

пакт про економічні, соціальні та культурні права [394] (ратифікований 

Президією Верховної Ради УРСР 19 жовтня 1973 р.) [510] зобов’язує держави 

визнати право на працю та здійснювати заходи для забезпечення і реалізації 

даного права. Даним програмним документом виділено заходи щодо професійно-

технічного навчання і підготовки, шляхів і методів досягнення економічного, 

соціального і культурного розвитку і повної продуктивної зайнятості в умовах, що 

гарантують основні політичні та економічні свободи людини [394].  

Проголосивши свободу праці шляхом її «вільного обрання», держава 

повинна брати на себе функції контролю задля того, щоб дану свободу особа не 

змогла використати на шкоду іншим, у тому числі й державі. А тому 

проголошення свободи праці і, можна сказати, свободи від праці, що є актуальним 

в нових умовах господарювання, свідчить про можливість уникнути певних 

обмежень з боку самої держави. Разом з тим, не можна недооцінювати 

взаємозв’язок свободи праці та права на працю, подібність яких визначається 

через правову можливість. У сучасних умовах, зауважує О.Б. Смирнов, … 

свобода праці та право на працю повинні розглядатися як об’єктивно необхідні 

категорії, які взаємно доповнюють одна одну і визначають правові основи життя і 

діяльності працездатних громадян [682, с. 28]. 
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Але постає питання: право на працю охоплює свободу праці, чи навпаки – 

свобода праці охоплює право на працю? Адже як і Конституція України (ст. 43), 

так і Кодекс законів про працю (ст. 2) закріплюючи право на працю, включають в 

це право свободу, шляхом можливості заробляти собі на життя працею, яку 

людина вільно обирає (включаючи право на вільний вибір професії, роду занять і 

роботи), або на яку вільно погоджується. 

Говорячи про право на працю насамперед необхідно виходити із 

конституційного принципу свободи праці і заборони примусової праці. Адже 

право на свободу передбачає у першочерговому плані дію, що передбачає право 

вільно розпоряджатися своїми можливостями, в тому числі й здатністю до праці. 

Адже практична діяльність і свобода є взаємопов’язаними категоріями,  бо 

остання реалізує себе саме на практиці [547, с. 82 ]. Як кінцевий продукт свобода 

є свого роду діяльністю людини, іі волевиявлення [547; 82]. Свобода  є певною 

правомочністю людини які вона може реалізувати самостійно, не вступаючи у 

правовідносини з іншими суб’єктами, тому  свобода знаходить свій прояв у дії, 

позбавлена дії вона може існувати як певна можливість [232, с. 53]. Реалізація ж 

права на працю передбачає перш за все закріплення даного права, з якого 

випливає відповідне право на вільний вибір професії, роду занять і роботи. Право 

на працю є таким же природним, властивим людині, як право на життя, на 

гідність, свободу та особисту недоторканність. 

Свобода праці є «центральним принципом правового регулювання трудових 

відносин» [527, с. 178], адже вона наділена всіма ознаками, що є властивими та 

необхідними для категорії принцип права: має об’єктивний характер; визначає та 

пронизує зміст і спрямованість правових приписів; це ідея концептуального рівня 

узагальнення; виражає сутність права в конкретній галузі соціальних відносин; 

знаходить своє вираження в джерелах як національного так і міжнародного права. 

 Право на працю є суб’єктивним правом, одним із елементів правового 

статусу громадянина. За своїм змістом свобода є більш широким поняттям, крім 

того, принцип є більш широкою категорією за змістом, ніж право, тому принцип 

свободи праці включає не одне право, а цілий комплекс прав. Свобода праці 
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охоплює і право на працю. Однак, право на працю, у зворотному сенсі ніколи не 

буде ширшим за свободу праці. Адже свобода ширше права і з цим важко не 

погодитися, хоча б з тієї причини, що свобода цілком може існувати і поза 

правом, а саме – використовувати регулятори, що є відмінними від правових.  

Право це система норм, створена законодавцем (людиною), свобода – стан, 

закладений в людину природою. Свобода це реалізація можливості самим 

суб’єктом права, який може діяти відповідно, на свій розсуд . Терміном «право» 

визначається як узаконена можливість що-небудь робити, здійснювати [345, с.3]. 

З цих позицій принцип свободи праці, закріплений на конституційному рівні, є 

гарантією того, що людина самостійно розпоряджається своїми можливостями як 

інструментами для досягнення своїх цілей та реалізації власних інтересів. Саме 

така гарантія виступає попередньою умовою наявності можливості у суб’єкта 

обирати певний вид діяльності. Тому є очевидним, що свобода праці охоплює 

право на працю, яку кожен вільно обирає або на яку вільно погоджується, і право 

розпоряджатися своїми здібностями до праці, обирати професію, рід занять і 

роботу. Саме дана обставина чітко відображає співвідношення принципу свободи 

праці і свободи від праці та права на працю в сучасних умовах господарювання. 

Адже  людина, при наявності бажання і здатності працювати сама вільно обирає 

власне професію і відповідно, роботу, яка наявна на ринку праці і, так само може 

відмовитися взагалі працювати.  Право на працю зараз необхідно трактувати як 

рівне право на працю, право на вільну працю. Не дивлячись на ту обставину, що 

право на працю в даний час втратило властивість загальності, це не означає, що 

праву кожного працездатного громадянина не кореспондує обов’язок держави 

реально надати йому роботу, забезпечити йому робоче місце. Адже, як 

справедливо підкреслює О.І. Процевський, свобода праці має свою основу, яка 

базується, перш за все, на обов’язку держави надати кожній людині, кожному 

громадянину можливість вільно розпоряджатися своєю здатністю до праці або 

відмовитися від участі у трудовій діяльності [527, с. 178].  

Антропологічним джерелом свободи праці виступають потреби та інтереси, 

сенс існування і розвитку безпосередньо самої людини. Вона ж і виступає критерієм 
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оцінки рівня свободи. З цієї точки зору, свобода праці наповнена соціальним 

загальногуманітарним змістом. Цим визначається первинність свободи праці по 

відношенню до держави, обов’язку держави щодо її забезпечення. Але свобода праці 

не означає самостійності суб’єктів у самих трудових правовідносинах. Вибір 

суб’єкта є добровільним, проте сам процес праці підпорядкований багатьом 

технологічним, юридичним та іншим вимогам і умовам.  

Свобода праці, як зауважувалося раніше, являючись загальноправовим 

принципом, включає в себе певні вимоги, які звернені, насамперед, до держави, 

яка створює умови для повного здійснення громадянами права на працю: 

використання примусової праці забороняється (ч. 3 ст. 43 Основного Закону 

України); право на належні, здорові і безпечні умови праці (ст. 43 Основного 

Закону України, ст. 2 КЗпП України); з оплатою праці не нижче від визначеної 

законом (ч. 4. с. 43 Основного Закону України), встановленого державою 

мінімального розміру (ст. 2 КЗпП України). Крім того, метою і основними 

напрямами державної політики у сфері зайнятості населення є: сприяння 

зайнятості громадян, хоча Закон «Про зайнятість населення» у цілому визначає … 

гарантії держави щодо захисту прав громадян на працю та реалізації їхніх прав на 

соціальний захист від безробіття [497].  Адже захист від безробіття є прямим 

обов’язком держави щодо створення умов для розвитку економіки та сприяння 

створенню нових робочих місць; удосконалення системи професійного навчання з 

урахуванням інтересів особистості, потреб економіки та ринку праці; сприяння 

підприємствам, установам та організаціям незалежно від форми власності, виду 

діяльності та господарювання у професійному розвитку працівників; повернення 

безробітних до продуктивної зайнятості тощо (ст. 15). Необхідно зауважити, що 

дана державна політика звісно що сприяє зайнятості населення, але її 

ефективність залежить не скільки від законодавства, скільки від економіки, тобто 

від економічного становища суспільства. Отже, специфічною соціально-правовою 

рисою принципу свободи праці є те, що вона виражає визначені відносини між 

громадянином і державою з приводу праці [79, с. 18-19]. Дані відносини виникли 

через усвідомлення того, що унікальна природна здатність людини до праці, 
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завдяки якої створюються матеріальні і духовні цінності для життя усього 

суспільства, потребує іншого до себе підходу, аніж виключно договірного 

роботодавець-працівник. Саме в цьому факті і слід шукати появу державної 

правової політики у сфері праці і напрями її розвитку [527, с. 182]. Сьогодні, 

підкреслює О.І. Процевський, правова політика держави у сфері зайнятості 

населення націлена на виконання своєї ролі у забезпеченні принципу свободи 

праці, оскільки для громадянина особливу важливість має факт отримання 

роботи, реалізувавши право на працю і уклавши трудовий договір [527, с. 182], 

що, зокрема, і, закріплює Закон «Про зайнятість населення»: зайнятість населення 

забезпечується шляхом встановлення відносин, що регламентуються трудовими 

договорами (контрактами). Але, зауважує вчений, виникає цікаве запитання – чи 

зобов’язана держава забезпечити кожному громадянинові реалізацію його права 

на вільний вибір конкретної трудової діяльності? ... Зміст ч.І ст. 43 Конституції 

України закріплює: «кожен має право на працю, що включає можливість 

заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно 

погоджується». Перша частина цього речення – «кожен має право на працю, що 

включає можливість заробляти собі на житгя...» – зрозуміла, констатує вчений, 

тут є обов’язок держави, який складає сутність державної політики у сфері 

зайнятості. Цей обов’язок держава намагається виконати, власне і виконує. А ось 

друга частина цього речення – «працею, яку він вільно обирає або на яку вільно 

погоджується». Якщо в цій частині речення закладений тільки смисл «свободи 

праці», тоді все зрозуміло. Свобода праці є, – цей принцип законодавчо державою 

забезпечений. А якщо право громадянина «вільно обирати собі роботу» 

розглядати з точки зору суб’єктивного права, тоді має бути обов’язок держави, 

який має кореспондувати праву громадянина – надати йому вільно обрану роботу 

[527, с. 180]. Дуже цікаве і одночасно справедливе твердження вченого. На 

перший погляд, якщо право громадянина «вільно обирати собі роботу» не 

розглядати з точки зору суб’єктивного права, то ототожнення принципу свободи 

праці з правом на працю створює передумови для зниження активної ролі 

держави щодо регулювання трудової діяльності на шляху забезпечення громадян 
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роботою. Право на працю є елементом статусу громадянина і працівника. Головне у 

суб’єктивному праві, що надає йому властивість реальності – є його гарантованість. 

Адже сутністю суб’єктивного права є юридично гарантована і забезпечена 

обов’язками іншої сторони можливість.  А якщо право на працю не забезпечене 

відповідним обов’язком держави, то воно переростає в свободу від праці.  

Принцип свободи праці націлений на стимулювання постійної і 

цілеспрямованої координованої роботи держави, в особі її органів, на шляху 

створення умов безперешкодної реалізації кожним громадянином права на працю. 

Цілком зрозуміло, що сфера трудової діяльності є однією із найбільш динамічних, 

тому держава зобов’язана приділяти цьому напрямку постійну увагу.  

Держава, в свою чергу, прагне до самої мінімальної регламентації поведінки 

громадян, забезпечуючи їх свободи насамперед невтручанням, як своїм власним, 

так і з боку всіх інших соціальних суб’єктів» [424, с. 265]. Основа категорії 

«право», у даному випадку права на працю, полягає у наданні певного 

соціального блага. Так право на працю, як суб’єктивне право людини передбачає  

узаконену її можливість вчиняти будь-які дії, серед яких «мати право на працю, 

що включає можливість заробляти собі на життя». Як зауважувалося вище, право 

завжди передбачає і гарантію з боку держави, і кореспондуючий обов’язок інших 

осіб. У тому випадку, якщо у держави відсутній обов’язок щодо 

працевлаштування по відношенню  до громадян, то такі громадяни будуть мати не 

суб’єктиве право на працю, а звичайний дозвіл: .. «можливість заробляти собі на 

життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується». Отже, воля 

не підтримується юридично і не передбачає несення відповідного правового 

обов’язку. Разом з тим, якщо звернутися до деяких законодавчих актів, то можна 

побачити,  що права і свободи застосовуються як однорідні. Наприклад, розділ 2 

Конституції України називається «Права і свободи та обов’язки людини і 

громадянина». Це говорить про те, що право і свобода тісно взаємопов’язані, 

невіддільні одне від одного: саме в праві «свобода отримує необхідну опору і 

гаранта, а особистість – можливість задоволення свого інтересу [644, с. 206]. Без 

права, поза правом свобода могла б виявитися «порожнім звуком», залишитися 
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нереалізо-ваною і незахищеною» [644, с. 206]. Без права наступає свавілля, 

обезцінюється саме людське життя  [381, с. 248]. Загальновизнаним є той факт, 

що в соціальному плані право ніколи не буває абстрактним. … Немає права 

«взагалі». Воно завжди конкретне і реальне [378, с. 21; 381, с. 248]. Крім того, в 

даному приписі: «кожен має право на працю, що включає можливість заробляти 

собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується» явно 

прослідковуються лінії взаємозв’язку: принципу свободи праці і свободи 

особистості.  

В чому проявляється принцип свободи праці? Що становить його зміст? На 

думку С.В. Попова, принцип свободи праці поширюється як на громадян, так і на 

роботодавців. У загальному вигляді свобода праці для громадянина включає мож-

ливості: а) вільно розпоряджатися власними здібностями до праці; б) обирати рід 

діяльності і професію; в) здійснювати трудову діяльність на підставі трудового 

або цивільно-правового договорів, членства у виробничому кооперативі, зайняття 

підприємницькою діяльністю; г) вибирати місце діяльності; д) працевлаш-

товуватись за межами України: е) самостійно вирішувати питання про укладення 

трудового договору або іншої угоди з конкретним роботодавцем на договірних 

умовах. Свобода праці означає також певну самостійність роботодавців у царині 

залучення до праці, тобто їх свободу у виборі потенційних працівників, у ви-

значенні правової природи відносин, що виникають (трудових, цивільно-

правових), тощо [527, с. 69; 475, с. 336]. На думку В.В. Жернакова, принцип 

свободи праці знаходить вияв у таких положеннях: а) людина має виняткове 

право вільно розпоряджатися своїми здібностями до праці; б) не можуть існувати 

як законні підстави для залучення до примусової праці; в) людина вільна у виборі 

виду і форми діяльності (робота за трудовим договором, господарська діяльність, 

робота у власному господарстві та ін.); г) розірвання безстрокового трудового 

договору з ініціативи працівника не може обмежуватися; д) для захисту 

порушеного права на свободу праці і працівник, і роботодавець наділяються 

правом звертатися до компетентних органів влади (судової й адміністративної)
 

[675, с. 43].  
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Як ми зауважували раніше, свобода відкривається тільки на основі 

можливого, можливості визначають свободу. Свобода – це завжди ситуація 

вибору між різними можливостями, вибір цінностей. Відповідно принцип свободи 

праці в трудовому праві має свій прояв і зміст, що включає певні можливості, які 

побудовані у відповідній послідовності. Отже, принцип свободи праці 

проявляється у обранні навчального закладу, як передумови до праці, з метою 

отримати, набути відповідної професії, спеціальності чи кваліфікації і обрати 

відповідний рід занять; до виникнення трудових правовідносин у період, що передує 

укладенню трудового договору – вільно обрати місце застосування праці та вид 

діяльності, вільно змінити професію, обрати трудову діяльність за кордоном; у 

відносинах щодо працевлаштування з метою найти підходящу роботу, (в тому числі 

пройти професійну орієнтацію, професійне навчання); при прийнятті на роботу – 

заборона необґрунтованої відмови у прийнятті на роботу (ст. 22 КЗпП України). 

Зміст принципу свободи праці включає в себе юридичні можливості громадянина як 

суб’єкта трудового права: можливість вільно обирати рід занять і роботи (рід 

трудової діяльності), вибір професії (певним недоліком і Основного Закону 

України (ст. 43) і КЗпП України (ст. 2) є те, що у формулюванні принципу 

свободи праці спочатку згадується про вибір професії, а потім – про вибір роду 

трудової діяльності (рід занять і роботи). Далі – зміст принципу свободи праці 

включає в себе: можливість отримати роботу і набути статус працівника; можливість 

підбору підходящої роботи і працевлаштування відповідно до покликання, 

здібностей, професійної підготовки, освіти, з урахуванням суспільних потреб; 

можливість реалізувати свою здатність до праці в умовах, що відповідають вимогам 

безпеки та гігієни; можливість отримувати винагороду за працю без якої б то не було 

дискримінації і не нижче встановленого державою мінімального розміру оплати 

праці; можливість захисту від безробіття; можливість вимагати правового захисту 

від необґрунтованої відмови у прийнятті на роботу.  

Принцип свободи праці, за словами Ю.П. Орловського, реалізується в 

різних правових нормах: починаючи з виникнення трудового відношення і 

закінчуючи його припиненням [267, с. 5].  Але важливим у принципі є те, 
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підкреслює О.І. Процевський, що свобода праці проявляється, принаймні, у двох 

напрямках: 1) у договірному характері самої праці, тобто працювати чи не 

працювати залежить від волі самої людини; і 2) свободі трудового договору [527, 

с. 184]. Звідси, свобода праці передбачає наявність принципу свободи трудового 

договору. Іншими словами, в трудовому праві свобода праці як принцип 

проявляється, в основному, в свободі трудового договору, який передбачає 

добровільний характер укладення даної угоди. 

Свобода трудового договору проявляється в усіх нормах трудового 

законодавства, що регулює порядок укладення, зміну та припинення трудового 

договору. Головні риси цього принципу – товариська співпраця і рівність сторін 

трудового договору, відзначає О.В. Смірнов. При цьому вчений підкреслював, що 

мова йде не про рівність в об’ємі прав і обов’язків сторін трудового договору, а 

про встановлення для сторін однакових можливостей впливати на долю трудового 

правовідношення з точки зору його виникнення, зміни і припинення [595, с. 92].  

З вищевикладеного можна зробити висновок, що як працівник так і роботодавець 

є вільними у визначенні «долі трудових відносин» і на свій розсуд визначають 

конкретні умови трудового договору, в рамках передбачених як законом так і 

договором, що укладається між ними. Свобода трудового договору означає, що 

громадяни  на свій розсуд  можуть, відповідно до своїх бажань,  вільно обираюти 

як рід так і місце трудової діяльності,  вільно вирішувати питання щодо укладення 

трудового договору, його зміни чи припинення.  

На думку С.М. Прилипка та О.М. Ярошенка свобода трудового договору 

знаходить свій прояв у тому, що кожен має право: а) розпоряджатися своїми 

здібностями до праці; б) обирати рід діяльності або ж відмовитися від будь-якої 

діяльності; в) запропонувати себе як найманий працівник будь-якому 

роботодавцеві; г) вільно обговорювати умови трудового договору – 

погоджуватися з ними або відмовлятися від них [484, с. 535]. 

Але принцип свободи трудового договору, зауважує О.І. Процевський, 

поширюється як на працівника, так і на роботодавця, так як трудовий договір є 

двостороння угода, яка має враховувати волю і другої сторони. Окрім інтересів 
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працівника є інтереси роботодавця, які базуються на виробничих потребах саме в 

даному працівнику. Виникає ситуація, в якій мають бути збалансовані інтереси і 

потреби двох сторін [527, с. 187]. Дійсно, дотримання такого балансу між 

виробничою і соціальною сферою, як з боку роботодавця, так і працівника є 

важливим, але хто повинен забезпечити цей баланс? Самі сторони? Звісно, що ні. 

Цілком імовірно, що роботодавці розглядають будь-які правові категорії з позицій 

їх економічної вигоди. А тому виходить, що людина-праці є певним додатком до 

так званого бізнесу, і «соціальна відповідальність» – це промисел держави, а не 

учасника господарського обороту. Природно було, є і буде, підкреслює 

О.І. Процевський, що в основі виробництва необхідних для суспільства благ лежать 

праця, спосіб її організації і знаряддя праці. При прийнятті нормативних актів, які 

регулюють трудові відносини, забувається, що первинною у суспільній організації 

праці є її величність праця, вторинною – форма власності. Спосіб організації праці 

значення немає. Саме формула, за якою праця є первинною у способі виробництва, 

має визначати соціальний і правовий статус працівника. Тому в Трудовому кодексі 

України особливого значення має набути формула первинності праці і вторинності 

власності, яка буде не тільки визначати соціальний і правовий статус працівника, а й 

слугувати критерієм для застосування соціальної справедливості при розподілі 

результатів праці [527, с. 27-28]. 

 Оскільки працівник є економічно більш слабкою стороною, законодавець 

вправі обмежити можливості роботодавця. І таке обмеження, як підкреслюють 

С.М. Прилипко та О.М. Ярошенко, має на увазі три головні мети: а) захист реалі-

зації права громадян на працю, б) захист економічно слабкої сторони трудового 

договору – працівника і в) захист інтересів держави й суспільства. Тому основна 

функція трудового права як соціальної галузі, зауважують вчені, має полягати в 

охороні трудових прав, свобод і законних інтересів працівника як слабшої в 

економічному плані сторони трудових правовідносин [484, с. 535]. На дану 

обставину, з огляду на соціальне призначення трудового права, наголошує 

А.М. Слюсар, який робить висновок про те, що повна рівність працівників і 

роботодавців неможлива, оскільки пріоритет має віддаватися захисту прав та 
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інтересів працівника, а тому функція виробнича не повинна реалізовуватися за 

рахунок обмеження соціальної [527, с. 213; 593]. Погоджуючись в цілому з 

даними висновками, разом з тим необхідно зауважити на те, що правова свобода є 

вільним вибором правової поведінки, але будь-яка вольова свобода в системі 

правових відносин має свою правову міру. Тому певний правовий норматив 

завжди повинен визначати якими саме об’єктивними потребами вона 

продиктована і, звісно, які її межі. Тому також не потрібно забувати про те, що 

законодавець не вправі встановлювати такі обмеження можливостей роботодавця, 

які можуть звести нанівець саму сутність свободи економічної (підприємницької) 

діяльності. А отже сутність принципу свободи трудового договору зводиться 

також до обов’язку здійснювати ті чи інші дії не тільки в інтересах, на благо лише 

працівника, але й на благо роботодавця, в тому числі й держави. Оскільки 

побудова принципу свободи трудового договору лише на односторонній свободі 

працівника може призвести до викривлення самої сутності соціально-трудових 

відносин. Тому не даремно більшість вчених підкреслювало і підкреслює 

оптимальне співвідношення балансу виробничого – зі сторони роботодавця, і 

соціального – зі сторони працівника інтересів. Правове забезпечення балансу цих 

інтересів відображає загальні об’єктивні потреби, що направлені на благо всього 

суспільства. Саме з цих позицій свобода праці, проявляючись у свободі трудового 

договору, знаходить своє безпосереднє вираження в сукупності правомочностей 

працівника і роботодавця. Для працівника свобода праці виявляється у свободі 

вибору роботодавця: фізичної чи юридичної особи, місця роботи, трудової 

функції, укладенні трудового договору, погодженні умов праці. На відміну від 

працівника для  роботодавця свобода у праці здійснюється у свободі вибору  

формування штату працівників, визначення для кожного працівника його місця 

роботи, яке відповідає вимогам безпеки, обрання відповідного режиму роботи, 

видів робочого часу, встановлення днів відпусток без збереження заробітної 

плати, крім випадків, прямо передбачених в законі та встановлення інших умов 

праці. Саме договірний характер залучення до праці дозволяє задовольнити 

інтереси не тільки самого працівника у виборі роду трудової діяльності і професії, 
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а й задовольнити потреби роботодавців у підборі кваліфікованих кадрів на 

виробництві з урахуванням виробничих вимог і специфіки завдань, що стоять як 

перед конкретним працівником зокрема, так і перед трудовим колективом, 

підприємством у цілому.  

В юридичній літературі, як правило, трудові права і свободи  визначають як 

сферу відносин між сторонами трудового договору щодо створення різного роду 

матеріальних і духовних благ і забезпечення на цій основі  зайнятості населення, 

організації іуправління виробничим процесом. Тому свобода роботодавця 

включає і свободу управлінських рішень. Відносини управління працею не 

можуть реалізовуватися повноцінно при значному законодавчому обмеженні 

правових можливостей роботодавця. Адже права роботодавця у сфері прийняття 

управлінських рішень складають основу трудового права, визначають свого роду 

його специфіку, і при цьому, звісно, не можуть повністю піддаватися 

централізованому регулюванню, так як діяльність роботодавця все ж таки 

господарська, і виникає вона як прояв сутності конкретного роботодавця на 

підставі добровільного (в силу укладеного трудового договору) підпорядкування 

працівників його вимогам. Одночасно необхідно зазначити, що зміст принципу 

свободи трудового договору характеризується діловою співпрацею сторін у 

процесі застосування праці. Як роботодавець, так і працівник є вільними у 

пошуку так званих ефективних засобів підвищення продуктивності праці, 

поліпшення якості продукції. Відносини співпраці властиві і трудовим зв’язкам, 

що засновані на договорах оренди, підряду, які виступають не тільки в ролі 

регуляторів відносин щодо застосування праці, але й як організаційно-правові 

акти, що забезпечують в першу чергу самостійність і свободу працівнику щодо 

прояву своїх організаційних і творчих здібностей. Тим самим, принцип свободи 

договору поширюється також і на організаційно-управлінські відносини. Разом з 

тим, загалом, необхідно відзначити те, що свобода трудового договору з однієї 

сторони не є безмежною, з іншої – свобода є певним благом, що надається тим чи 

іншим правом, а тому вона не може бути обмежена. А тому обмежується не сама 

свобода, а продовжність, повнота і якість користування нею [49, с. 8, 9]. Іншими 
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словами, мова йде про межі реалізації свободи у сфері трудових відносин.  

А застосування даних меж повинно здійснюватися з урахуванням аналізу природи 

права на працю та її сутності, враховуватися необхідний баланс інтересів людини-

праці, суспільства і держави. Тому законодавець навмисно обмежує межі свободи 

сторін договору, зокрема роботодавця, враховуючи соціальне призначення 

трудового права. Адже саме трудове право, на відміну, наприклад, від цивільного 

права, відображаючи факт економічного не рівноправ’я учасників відповідних 

суспільних відносин за своєю суттю було і остається правом «соціального 

захисту», бо саме ця галузь виникла і відділилася у самостійну саме з цією метою.  

В трудовому  договорі,  як угоді про працю яскраво  відображаються  змістовні 

елементи принципу договірного характеру праці і свободи праці,  рівності прав і 

можливостей працівників, останнє з яких забезпечується принципом єдності і 

диференціації. Необхідно зауважити, що принцип свободи праці проявляється не 

тільки свободою трудового договору і не обмежується останнім. Він охоплює всі 

договори про працю: учнівський договір, колективні договори і угоди з соціально-

економічних питань, договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, 

договір про колективну (бригадну) матеріальну відповідальність, різного роду угоди 

з питань праці: про встановлення неповного робочого часу, про переведення на іншу 

роботу, про зміну трудової функції, встановлення умов праці (які не пов’язані зі 

зміною в організації виробництва і праці) тощо. 

Свобода праці і свобода трудового договору не надається людині-праці 

природним чином (на відміну від права на працю, яке є природнім, суб’єктивним 

правом людини), вона стає можливою лише в умовах суспільного виробництва: 

вироблення матеріальних, духовних та культурних цінностей. Зв’язок людей між 

собою в процесі створення матеріальних благ з іншими людьми є необхідною 

умовою такої свободи, оскільки людські відносини, вірніше, їх збереження, 

передбачають дотримання певних норм і правил поведінки. Адже саме людину 

від тварини відрізняє її соціальна, культурна природа. Це означає з історичної 

точки зору, що ідея свободи, її усвідомлення проявляється при певних соціальних, 

культурних, економічних та політичних умовах. Природа людини передбачає її 
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соціальність, а відтак, і життєдіяльність в рамках визначеного порядку, 

визначеного правом [163, с. 156]. Тому свобода не є протиріччям закону, а 

навпаки, передбачає його в якості своєї умови. Однак примат соціальної свободи 

не означає, що вона існує як щось ізольоване і не пов’язана з внутрішньою 

свободою кожного окремого члена суспільства. Тому демократичне громадянське 

суспільство неможливе без наявності свободи відразу в двох планах: зовнішньому 

і внутрішньому [див. 303, с. 50, 112]. Виділення зовнішнього аспекту свободи чи 

свободи соціальної ставить значення свободи в правову площину, що передбачає 

необхідність і правового розуміння свободи [547, с. 75]. 

 Щодо проблем трудового права, свобода людини як потенційного 

працівника і як статусного становища незалежності індивіда може включати такі 

аспекти, як свободу об’єктивну, яка є змістом права і свободу суб’єктивну, яка є 

умовами існування права. При цьому об’єктивна свобода виражається у 

можливості людини-праці зрозуміти і усвідомити об’єктивну необхідність 

певного чи можливого варіанту поведінки (працювати, чи не працювати) і діяти 

відповідно до такої поведінки. Саме в такому розумінні об’єктивну свободу 

необхідно розглядати як зміст права. Суб’єктивна свобода людини, як 

потенційного працівника буде становити реалізовану свободу її волі, при якій 

вона цілком усвідомлює відповідність об’єктивних умов до тієї дійсності, що її 

оточує: можливість підпасти під скорочення чисельності штату працівників, бути 

звільненим, своєчасно не отримувати заробітної плати, бути відправленим у 

відпустку за власний рахунок, але все ж таки перевагою її поведінки виступає 

суб’єктивна воля. Тому межі свободи повинні бути обмежені не тільки 

об’єктивними (правовими) рамками, а й суб’єктивними (внутрішніми), в якості 

яких виступають моральні орієнтири особистості, що засновані на моральних 

цінностях суспільства. 

 Свобода є певним благом, що надається тим чи іншим правом, а тому вона 

не може бути обмежена. Повторимось, що обмежується не сама свобода, а 

продовжність, повнота і якість користування нею [49, с. 8, 9]. Тобто мова йде про 

межі реалізації свободи у сфері трудових відносин. А застосування даних меж 
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повинно здійснюватися з урахуванням аналізу природи права на працю та її 

сутності, враховуватися необхідний баланс інтересів людини-праці, роботодавців, 

суспільства і держави. Адже саме трудове право і мораль, як ми зауважували 

раніше, мають певні стикування. На цьому і наголошує Р.І. Кондратьєв [274,с.85-

86]. Моральні аспекти життя суспільства дуже важко, а іноді неможливо 

регулювати. Відносини, що носять моральний характер, законодавець як правило 

не регламентує. З іншого боку зміст норм трудового права пов’язується з 

принципами, цінностями, що обумовлені різними сферами суспільного життя, що 

визначаються культурою суспільства, його моральністю [131, с. 50-53]. Як 

зазначає Д.А. Керімов, право – це не тільки сукупність правових норм, але й 

система правових принципів, правова політика, а також багато ненормативних 

установлень [239, с. 337]. Тому свободу праці можна розцінювати як свободу 

сторін трудового договору у соціальному середовищі з метою створення 

матеріальних і духовних благ для суспільства. Але не всяка свобода є певним 

благом. Як кажуть, свобода свободі складає певну різницю, оскільки може давати 

не тільки позитивні, але й негативні результати, що є шкідливими для людини і 

що вкрай є недопустимо з правової точки зору. Одна справа, свободи, що 

облагороджують людину, як працівника і таким чином, сприяють його 

інтелектуальному, професійному розвитку, просуванні по службі чи роботі, інше 

– свободи, які ідуть не на користь, тобто є шкідливі для людини-праці. Тому 

роботодавець і працівник по різному сприймають поняття «свобода праці», 

«свобода трудового договору» і в цьому полягає також сутність розбіжностей, 

зловживань пануючих між ними зокрема і в суспільному житті загалом. Адже 

свобода праці і свобода трудового договору є свого роду благом для людини-

праці тільки тоді, коли вона не спричиняє шкоди для нормальної життєдіяльності 

людини в процесі праці. Тому принцип свободи праці законодавчо 

підтверджується і реально гарантується забороною використання примусової 

праці (ч. 3 ст. 43 Конституції України) і забороною дискримінації у сфері праці. 

Питання, пов’язані з дискримінацією у сфері праці та забороною примусової 

праці, дістали закріплення у міжнародних актах і яскраво висвітлені у юридичній 
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літературі [527, с. 27-28; 484; 206]. Тому зупинимося тільки на деяких моментах. 

Конвенція МОП № 111 «Про дискримінацію в галузі праці та занять» (1958 р.) 

[543] (ратифікована Президією Верховної Ради Української PCP 30 червня 1961 р. 

[507]) є ключовим міжнародним документом, присвяченим цьому питанню [484, 

с. 535]. Ії норми спрямовані на забезпечення рівної можливості в реалізації права 

людини на працю. Заборона дискримінації доповнюється принципом рівності 

прав і можливостей в сфері праці. Недопущення дискримінації в міжнародному 

трудовому праві трактується як невід’ємна умова для утвердження рівності 

можливостей. Відповідно до мети цієї Конвенції, термін дискримінація охоплює: 

будь-яке розрізнення, недопущення або переваги, що робиться за ознакою раси, 

кольору шкіри, статі, релігії, політичних переконань, іноземного походження або 

соціального походження і призводить до знищення або порушення рівності 

можливостей чи поводження в галузі праці та занять; будь-яке інше розрізнення, 

недопущення або перевагу, що призводить до знищення або порушення рівності 

можливостей чи поводження в галузі праці та занять … . На підставі визначення 

сформульованого у Конвенції можна виокремити наступні ознаки дискримінації: 

об’єктом дискримінації визнається рівність, що проявляється в рівності прав і 

можливостей;сфера поширення дискримінації – це сфера праці та занять, тобто в 

предмет дискримінації у сфері праці включаються як доступ до праці так і різних 

занять, а також умови праці;рівність можливостей чи поводження може 

порушуватися як з-за причин негативного відношення, так і шляхом встановлення 

певних пільг, різного роду переваг тощо; наділення особи неповними 

можливостями або поводженням якими користуються інші особи у сфері праці і 

занять внаслідок раси, кольору шкіри, статі, релігії, політичних переконань, 

іноземного походження або соціального походження тощо. 

Можливі сфери дискримінації перераховані у Конвенції МОП «Про основні 

цілі і норми соціальної політики» від 6 червня 1962 р. Важливе значення має 

також Рекомендація МОП № 111 «Щодо дискримінації в галузі праці та занять» 

(1958 р.) [756]. Особливо виділені основоположні правові норми, що стосуються 

Конвенції №100 «Про рівну винагороду чоловіків і жінок за працю рівної 
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цінності» від 1951 р. (ратифікована Президією Верховної Ради Української PCP 9 

червня 1956 р.). 

Не дивлячись на ту обставину що нині діючий КЗпП України прямо не 

закріплює недопущення дискримінації, не вказує на ознаки цього явища, проект 

Трудового кодексу України передбачає положення про те, що правове 

регулювання трудових відносин здійснюється на засадах недопущення 

дискримінації у сфері праці й забезпечення особам, які її зазнали, права на 

звернення до суду про визнання факту дискримінації та її усунення, а також 

відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок дискримінації (ст. 3). 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 й майно-

вого стану, сімейних обов’язків, місця проживання, членства у 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 чи іншими ознаками, не пов’язаними з 

характером роботи або умовами її виконання (ст. 4). Як бачимо, в якості підстав 

дискримінації передбачені такі обставини як інвалідність, стан здоров’я, що 

відповідає Конвенції МОП №159 «Про професійну реабілітацію і зайнятість 

інвалідів» від 20 червня 1983 р.; сімейні обов’язки і сімейний стан, що відповідає 

Конвенції МОП №156 «Про рівне ставлення й рівні можливості для трудящих 

чоловіків і жінок: трудящі із сімейними обов’язками» від 3 червня 1981 р. 

(ратифікована Законом України від 22 жовтня 1999 р. №1196-XIV) тощо.  

Аналізуючи зміст міжнародних актів щодо заборони дискримінації у сфері 

праці вчені дають різне її визначення. Так С.М. Прилипко, О.М. Ярошенко 

пропонують таку дефініцію даного поняття: дискримінація у сфері праці – це дії 

або бездіяльність, що виражають будь-яке пряме або непряме розрізнення, 

виняток або привілеї за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та 
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інших переконань, статі, етнічного й соціального походження, майнового стану, 

місця проживання, за мовними або іншими ознаками, не пов’язаними з діловими 

якостями працівника чи групи працівників, якщо вони спрямовані на обмеження 

або унеможливлюють визнання, користування, чи здійснення на різних підставах 

трудових прав, учиняються свавільно й тягнуть за собою юридичну 

відповідальність [484, с. 533-534]. 

Дискримінація є негативним явищем, яке, як зауважує О.І. Процевський, 

законодавством заборонено. На прояв дискримінації можуть впливати різного 

роду економічні, соціальні, політичні, культурні фактори, що зумовлюють в свою 

чергу різного роду інтереси. Чи можуть такі фактори впливати на зміст права 

напряму (наголос ставиться на букві «у»), чи їх вплив повинен безпосередньо 

переводитись на мову права і таким чином виражатися лише шляхом специфічних 

для права конструкцій? Звісно, що така дискримінація може мати місце як на рівні 

нормативних правових актів, так і на правозастосовчому рівні, але це не правова 

категорія. Таке явище може проявлятися як у діях так і бездіяльності відповідного 

суб’єкта, але це не сама дія (бездіяльність) у буквальному її розумінні. Якщо 

розглядати право в аспекті його дії, то можна угледіти головну його властивість – 

властивість здійснювати реальний вплив на діяльність і поведінку людей. Дія 

права є його властивістю у відповідних умовах здійснювати ідейний, 

мотиваційний вплив на людину і в результаті цього забезпечувати відповідно до 

своєї мети (завдань) принципів і приписів правомірний характер як людської 

діяльності так і поступків. Сама природа права не може бути зрозумілою поза 

зв’язком із правовою активністю. На відміну від правової поведінки, що являє 

відповідність актів поведінки з правом, правова активність є обумовлена 

соціальними умовами, інтересами і потребами особи, людей суспільна якість, що 

характеризує їх здатність сприймати право і в результаті цього втілювати його в 

фактичних, як правило, правомірних діях. Правова активність охоплює своїм 

змістом всі правові акти поведінки і діяльності, є право у дії. Універсальною 

формою її прояву виступають правові дії [142, с. 8]. А отже сприйняття права та 

втілення його у фактичних діях ще не робить те чи інше явище правовим і 



 200 

«діяльнісним», тобто таким, що підпадає під саме поняття дія. Отже, можна 

прийти до висновку, що дискримінація це негативне явище, що проявляється у 

будь-яких відмінностях у правовому регулюванні у вигляді обмеження у трудових 

правах і свободах, чи отримання різного роду переваг, в залежності від обставин, 

які не пов’язані з діловими якостями та веде до прямого або непрямого 

порушення або знищення рівності можливостей щодо здійснення і реалізації 

працівниками своїх трудових прав, свобод і законних інтересів.  

Заборона використання примусової праці, що має, насамперед, міжнародне 

закріплення (п.3 ст.8т Міжнародного пакту про громадянські і політичні права, 

п.2 ст.4 Конвенції про захист прав людини і основних свобод, Конвенції МОП 

1930 р. №29 «Про примусову або обов’язкову працю», Конвенції МОП 1957 р. 

№105 «Про ліквідацію примусової праці» та національне (ч. 3 ст. 43 Конституції 

України) також підтверджує і реально гарантує принцип свободи праці. Якщо 

подивитися на принцип забезпечення реалізації права на працю і заборону 

примусової праці з точки зору його ролі і впливу на визначення самостійності 

галузі трудового права, підкреслює О.І. Процевський, то слід акцентувати на 

тому, що характерне тільки і тільки цій галузі [527, с. 197]. Не дивлячись на ту 

обставину, що свобода праці не сумісна з примусовою працею, оскільки тільки 

вільна праця може бути об’єктом правового регулювання, необхідно зауважити, 

що самі принципи заборони примусової праці і свободи праці між собою є 

взаємопов’язані, оскільки сама заборона примусової праці є проявом принципу 

свободи праці. Необхідно вказати, зауважує О.В. Смирнов, що порушення 

вказаного принципу є надмірна експлуатація найманої праці, яку необхідно 

розглядати і як прояв примусової праці, і як прояв дискримінації у сфері праці 

[682, с. 31]. Так однією з причин даного явища Л.Ю. Бугров вважає звичну 

орієнтацію всіх керуючих і владних структур в державі не на захист прав 

громадян, а на виконання ними обов’язків» [78, с. 81]. Можна цілком погодитись 

з даним твердженням вченого. Що ж до запровадження О.В. Смирновим терміну 

«надмірна експлуатація» не вбачається за доцільне, оскільки перед трудовим 

правом необхідно поставити завдання щодо визначення критеріїв надмірної 
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експлуатації по відношенню як до працівника, так і по відношенню до цілого 

трудового колективу. Доцільніше дати визначення такого явища як 

дискримінація, а потім відштовхуватися вже від інших понять, чи явищ. 

Викладені норми основоположних міжнародних актів про права людини є 

свого роду тим базовим підґрунтям, стандартом, на який повинна орієнтуватися 

кожна держава, якщо вона є, звісно, правовою, соціальною та демократично. 

Разом з тим, це не означає, що вона, в автоматичному режимі, повинна повністю 

відтворювати норми міжнародних актів, а навпаки, повинна все продумати, 

враховуючи насамперед менталітет народу, його традиції,  політичну і економічну 

ситуації в країні і виявити на цій основі свою спроможність. І тоді гарантії проти 

дискримінації у трудових відносинах не будуть сформульовані у вигляді 

декларацій, позбавлених ефективного механізму, який би забезпечив би їх 

реалізацію [див. дет. 790]. Як зауважувалося раніше, принцип свободи праці також 

відображає свого роду  відносини між сторонами трудового договору і державою 

щодо здійснення трудової діяльності і забезпечення зайнятості. Ця специфічність 

проявляється насамперед у державній політиці щодо зайнятості населення. 

Конвенція МОП № 122 «Про політику в галузі зайнятості» 1964 р. [502] 

(ратифікована Україною 29 травня 1968 р.) [508] проголошує, що з метою 

стимулювання економічного зростання й розвитку, піднесення рівня життя, 

задоволення потреб у робочій силі та ліквідації безробіття й неповної зайнятості 

кожна держава – член МОП проголошує й здійснює як головну мету активну 

політику, спрямовану на сприяння повній, продуктивній і вільно обраній зайнятості.  

В історико-правовому аспекті онтологія свободи праці пов’язана з 

діяльністю держави щодо створення вільного ринку праці. Попит і пропозиція в 

трудовій сфері є одними із основних імперативів, без яких ні про яку свободу 

трудової конкуренції говорити не доводиться.  

Свобода праці – є фундаментальною і одночасно універсальною свободою, 

що обумовлена на сьогоднішній день характером ринкової економіки:свободи 

праці і свободи від праці. Свободою наділені всі люди-праці незалежно від їх 

зайнятості, національності, вірувань та інших ознак умов і вподобань. Але 
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свобода праці немислима поза зв’язком людини з державою, без її державної 

підтримки. Завдання держави в тому, щоб усунути перешкоди на ринку праці. 

Тому звідси логічно випливає висновок, що ринок праці виступає об’єктивною 

основою для реалізації принципу свободи праці. Так як поза ринком праці немає 

свободи для трудової діяльності. А оскільки ринок передбачає вільний обмін не 

тільки праці а й її результатів, то є сенс вести мову про свободу праці як 

комплексного начала реалізації взаємних прав і обов’язків як людини, так і 

держави. Ефективна реалізація принципу свободи праці здійснюється тільки через 

активну політику держави, націлену на створення найкращих умов реалізації 

здібностей особистості при обов’язковому врахуванні національних інтересів. Без 

створення державою певних матеріальних умов, без підтримки відповідного рівня 

розвитку освіти і соціальної захищеності людина навряд чи відчує справжню 

свободу і зможе проявити себе як індивідуальна особистість [356, с. 90]. 

Сьогодні в сучасних умовах господарювання,  проблема свободи праці є 

однією з соціальних проблем, вирішення якої пов’язане насамперед із забезпеченням 

ефективної зайнятості працездатного населення суспільно корисною працею, 

боротьбою з безробіттям. Хоч і праця опосередкована різного роду системою 

соціальних відносин, але вона є, насамперед, особистою вольовою діяльністю 

людини. А отже свобода є природною якістю праці, чому і повинна сприяти 

держава. .. В основі основ соціальної політики має бути людина праці, «все інше 

похідне від неї». Тому у людини праці має бути забезпечене гідне життя і вільний 

розвиток. Тільки в цьому разі можливий прогрес виробництва [527, с. 180]. 

А держава, як бачимо, не поспішає вирішувати дані проблеми, а відіграє 

роль закулісного арбітра. Проте ст. 7 Хартії економічних прав і обов’язків держав 

від 12 грудня 1974 р. закріплює, що кожна держава несе відповідальність за 

сприяння економічному, соціальному і культурному розвитку свого народу. З цих 

позицій обов’язок держави насамперед полягає у тому, щоб відповідно до 

намічених економічних і соціальних реформ забезпечити всім громадянам вільні і 

рівні можливості у сфері праці. Адже Закон України «Про зайнятість населення» 

[497] чітко закріплює положення про те, що кожен має право на вільний вибір місця, 
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виду діяльності та роду занять, яке забезпечується державою шляхом створення 

правових, організаційних та економічних умов для такого вибору (ст. 6). Тому 

критерієм ефективності закону повинен бути національний інтерес як вираження 

формули: «право служить суспільству, державі і громадянам». В регулюванні 

соціальної сфери особливо необхідно трактувати права і законні інтереси громадян 

як пріоритетні в національно-державному масштабі [693, с. 17]. 

 А це означає, що необхідна принципіальна зміна розуміння сутності будь-

якого виду діяльності, що здійснюється державою. А така діяльність повинна 

розглядатися як відповідна послуга, що надається суспільству в цілому і окремій 

особистості [759, с. 118-119]. 

 

2.4. Інші принципи, що обумовлюють особливості правового регулювання 

трудової діяльності 

 

 Принцип соціального партнерства. Потреба в праці є базовим елементом 

соціального механізму функціонування  трудових відносин, адже вона 

формується в особистості   на протязі  всього життя людини, як суб’єкта 

соціальних, трудових відносин, під впливом сукупності об’єктивних і 

суб’єктивних факторів [625, с. 232]. 

 В основі виробництва  необхідних для суспільства благ  лежить праця, 

спосіб її організації і знаряддя праці [527, с. 27]. 

 Необхідним компонентом  виробництва, крім праці, є звісно, капітал. 

Перемога одного з них веде до руйнування економіки. Тому компроміс між 

працею і капіталом є об’єктивно необхідним [559, с. 49]. 

 Таким компромісом виступає соціальне партнерство, яке на сучасному 

етапі є реально існуючим явищем суспільного життя та розглядається як 

інноваційний напрямок в соціальній політиці держави, що переслідує основну 

мету – гуманізацію трудових відносин. Особливо це важливо  в умовах, коли 

Україна обрала курс  на європейську інтеграцію, початок якому було покладено у 
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1991р. фактом визнання Європейським Співтовариством  України, як незалежної, 

самостійної держави [див. дет. 113, с. 30]. 

 Сама ідея соціального партнерства закріплена у багатьох конституціях  і 

законодавствах  багатьох країн Заходу, а тому вона проводиться в життя на всіх 

рівнях правового регулювання – від окремого підприємства  до  масштабів 

національного рівня. В основу соціального партнерства покладений насамперед 

колективно-договірний спосіб правового регулювання. На сьогодні, формально 

сформований інститут соціального партнерства, що перетворився в суспільно-

узаконений соціальний інститут діалогу роботодавців і працівників потребує  

подальшого дослідження, особливо у нових умовах господарювання. Природу 

соціального партнерства звісно необхідно розглядати з позицій історичного 

розвитку, адже  у процесі дослідження таких теоретичних понять, як «соціальне 

партнерство» неминуче присутня соціально-історична компонента, яка накладає 

істотний відбиток на поняття, сутнісну характеристику даної категорії [117, с. 8-

35]. Що не говори, а правовий інститут соціального партнерства, або відповідно 

прийнятій в Західній Європі термінології, соціальний  діалог [351, с. 3], в нашій 

країні має, однак, коротку історію розвитку. Цьому сприяли, якщо згадати 

історію, велика жовтнева соціалістична революція, яка суттєво вплинула на 

становлення відносин соціального партнерства.  

У соціалістичній країні, яка проголосила будівництво комунізму згорталися 

будь-які договірні начала у взаємовідносинах суб’єктів праці, суспільства, 

держави, а тому абсолютно не мінялася стратегія і тактика відносин між працею і 

капіталом, власниками і працівниками. Підручники з трудового права даного 

періоду розпочиналися значенням великих соціалістичних досягнень радянського 

народу під керівництвом КПРС, зміст законів про працю розкривався через їх 

класову сутність [117, с. 8-35]. Тому можна сказати, що в загальному плані не 

було як такої розробки теорії і практики соціального партнерства як невід’ємного 

елементу державної політики. Але право не може бути однаковим у різні 

історичні періоди, оскільки право змінюється разом із суспільством. Вплив 

суспільства та права є взаємним, вони є сторонами однієї медалі. Тому якщо 
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проаналізувати трудове право радянського та пострадянського періоду, то 

зрозумілою буде та обставина, що воно розрізняється за своїм ідеологічним 

спрямуванням, формах і засобах його здійснення. 

Не дивлячись на ту обставину, що колективно-договірне регулювання мало 

місце в Радянському Союзі з урахуванням тотальної державної власності на 

засоби виробництва і неможливістю у зв’язку з цим виникнення трудових 

конфліктів між працівниками і роботодавцями, про що зауважувалося на той час в 

юридичній літературі [10, с. 52-73], системи трипартизму в розумінні 

Міжнародної організації праці і капіталістичних держав не було [351, с. 4]. 

Соціальне партнерство стало результатом взаємодії двох суперечливих 

тенденцій суспільного розвитку: з одного боку, процесу соціально-економічного 

співробітництва, що мало історично зумовлені форми, а з іншого боку - тенденції 

конкуренції і класової боротьби в її марксистському розумінні. 

Необхідно вказати на той важливий момент, що в більшості країн, з 

розвиненою ринковою економікою  передумови соціального партнерства 

розвивалися, складалися еволюційним шляхом, тобто шляхом саморозвитку, в той 

час, як в Україні воно склалося шляхом командно-адміністративної системи, що й 

наклало свою специфіку на розвиток і формування системи соціального 

партнерства у подальшому.  А це означало, що соціальне партнерство тільки  

формально становило співробітництво працівників і роботодавців. За своєю суттю  

воно являло певний  компроміс, певний  спосіб досягнення працівниками і 

роботодавцями, в особі їх представницьких органів, своєї мети та  інтересів у 

сфері соціально-трудових відносин на різних рівнях суспільного виробництва. 

Кожна країна мала свій уклад політичного, економічного, соціального і 

культурного розвитку, а тому процес становлення системи соціального 

партнерства проходив неоднаково навіть у країнах, на перший погляд з 

однаковим рівнем економічного розвитку, що спричинило певні особливості у 

формуванні відповідної моделі соціального партнерства. Цьому сприяли 

насамперед відносини між державою, її органами і об’єднаннями працівників; 

відносини профспілок з представницькими організаціями роботодавців 
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(підприємців); відносини роботодавця (керівника) з працівниками. Відповідно 

виокремлюють різні моделі соціального партнерства: «англійська» [351, с. 54-94] 

(консервативна), «французька» (соціалістична), «німецька (соціал-демократична), 

шведська [418,с. 37-58;684] тощо, які відображають насамперед розвиток 

економіки, авторитет суб’єктів соціального партнерства та багатогранність умов 

господарювання і суспільного розвитку, що дає можливість розкрити особливості 

функціонування соціально-економічної системи ринкового типу і її суспільно-

політичного устрою. 

 Нерівномірність у рівнях розвитку державності, соціальних, економічних, 

політичних, культурних, етнічних, історичних  умов веде до різного ступеню 

зрілості системи відносин соціального партнерства та до національної специфіки 

його форм і методів. Але якщо звернутися до історичного та практичного досвіду  

організації  соціального партнерства [243, с. 45; 351, с. 4; 352], то можна 

зауважити, що в основному, основні норми, правила цього процесу є 

універсальними і можуть застосовуватися до всіх країн. Це стосується, 

насамперед, трипартизму, де проявляється постійна участь у соціальному 

партнерстві трьох основних суб’єктів:  держави, підприємців і профспілок,  та 

мети і завдань системи відносин соціального партнерства, які, водночас, виражені 

у міжнародних Конвенціях та Рекомендаціях МОП: гуманізації трудових відносин 

та нових підходах щодо їх регулювання, в основі яких лежать індивідуально-

договірні та колективно-договірні способи правового регулювання. Необхідно 

визнати, що стосовно до відносин сфери праці зв'язок між внутрішнім і 

міжнародним правом особливо є тісним.  Для України система соціального 

партнерства стала явищем новим, в легальний лексикон вона ввійшла з 

прийняттям указу президента від 23 травня 1993р. «Про Національну раду 

соціального партнерства». Звісно, що на перших порах наука трудового права 

зіткнулася з проблемою визначення форм, ознак  відносин соціального 

партнерства, а також здатністю цього інституту набувати різних форм, у 

залежності від соціально-економічних і суспільно-політичних умов як в цілому у 

країні, так і окремому регіоні чи на іншому будь-якому структурному рівні аж до 
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виробничого (локального). Враховуючи об'єктивні фактори, які визначалися 

специфікою розвитку політичної, соціально-економічної систем, де єдиним 

роботодавцем була держава, ідеологію того часу, специфіку колдоговірної роботи 

в нашій країні, етапи розвитку колективних договорів, угод, можна сказати, що в 

традиційному розумінні соціального партнерства в нашій країні,  не існувало,  як і не 

існувало і структур, покликаних забезпечувати баланс інтересів основних суб'єктів 

трудових відносин: держави, роботодавця і працівника.  Профспілки були 

заполітизовані і керовані однією партією –  КПРС. У свідомості працівників на довгі 

роки відбився принцип державного патерналізму, на основі якого будувалися 

трудові відносини: стабільність у збереженні робочого місця, виплаті заробітної 

плати, соціально-побутове обслуговування. Дана ностальгія збереглася й до нині, що 

накладає свій відпечаток у свідомості людей-праці. За таких умов тяжко 

вибудовуються нова система трудових відносин, зі своїми недоліками і перевагами. 

Такий перехід в Україні характеризується недостатньою сформованістю 

суб’єктів  трудових відносин і організаційних форм соціального партнерства. 

Особливо коли виникають нові соціальні групи: підприємці, менеджери, 

бізнесмени, певні соціальні утворення – гастарбайтери, чий статус залишається 

невизначеним і хто не поспішає вступати в цивілізовані відносини з державою. 

Крім того, так звана «політика приватизації власності», яка розпочалася в 1993р.  

була спрямована на її прискорену концентрацію і сприяла фактичному і 

юридичному відокремленню  безпосередніх виробників, працівників від власності 

та управління виробництвом, а також  від їх участі в розподілі результатів праці. 

Первинність власності  і вторинність праці – така формула стала господарюючою, 

що призвела, в свою чергу, знову до авторитарної організації управління працею, 

яка не забезпечувала надійної мотивації та ефективності праці, відповідних 

способів розподілу праці, так необхідної для нової економічної системи, що 

призвело не до співпраці праці і капіталу, а до їх протистояння. А це 

перешкоджало створенню нової системи соціального партнерства, де «формула 

первинності праці і вторинності власності буде не тільки визначати соціальний і 
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правовий статус працівника, а й слугувати критерієм для застосування соціальної 

справедливості при розподілі результатів праці [527, с. 28]». 

Тому  формально «система соціального партнерства почала формуватися в 

Україні з проведенням економічних реформ» [260, с. 16]. За ці роки були 

розроблені окремі організаційно-правові й науково-методичні засади її 

функціонування, введено в дію механізм колективно-договірного 

регламентування соціально-трудових відносин на всіх рівнях [260, с.16]. 

Одержали розвиток комісії, що забезпечують підготовку  й  укладення договорів  

та угод на тому чи іншому рівні. Поступово налагоджується взаємодія сторін при 

формуванні й реалізації соціально-економічної політики, активізується робота 

Національної служби посередництва і примирення та її структурних підрозділів 

[260, с.16]. Проте подальший розвиток соціального партнерства як ефективного 

механізму регулювання соціально-трудових відносин стримують брак 

повноцінної системи нормативно-правових актів, повільне формування 

організаційних структур роботодавців, слабкий розвиток системи колективно-

договірної регламентації відносин в організаціях недержавної форми власності, 

формальне ставлення до колективних договорів, різке зниження мотивації до 

продуктивної праці [260, с.19].  

Можна сказати, що в Україні існували окремі форми соціального 

партнерства: колективні договори, ради трудових колективів, виробничі наради. 

Однак ринкові відносини вимагали створення нового правового механізму 

регулювання колективних відносин у суспільстві. Якщо на рівні підприємства 

колективна співпраця між соціальними партнерами була врегульована 

відповідним чином, то на національному, галузевому і територіальному рівнях 

необхідно було встановлювати цілком нову правову модель для нашої держави. 

Це стосується перш за все проблеми створення повноправних  представницьких 

органів як від найманих працівників, так і від роботодавців тобто, створення 

належного представництва. У цьому напрямку були проведені певні 

організаційно-правові заходи. Прийнята ціла низка законодавчих актів.  

Здавалося, з прийняттям цих законів буде створена сучасна правова база 
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колективного трудового права. Разом з тим, накопичений у розвинених країнах 

світу досвід свідчить, що не можна в законодавчому порядку спустити соціальне 

партнерство «зверху», бо для його реалізації на практиці потрібно спочатку 

створити матеріальні й духовні передумови, в першу чергу цивілізований клас 

роботодавців [260, с. 15]. 

Світовий досвід переконливо засвідчує, що проблеми економіки і 

суспільного життя, в тому числі у сфері застосування найманої праці, 

вирішуються оптимально, якщо реалізується орієнтація на досягнення соціальної 

злагоди, узгодження інтересів різних суспільних груп, а не на конфронтацію [209, 

с. 343-346]. Соціальне партнерство як інститут громадянського суспільства, як 

принцип трудового права повинен сформувати в Україні європейську соціальну 

модель, яка б грунтувалася на високих економічних показниках, високому рівні 

соціального захисту та соціальному діалозі [527, с. 214]. 

 Ідея принципу соціального партнерства закладена в багатьох нормах 

міжнародного права: Конвенція  МОП (1958 р.) про дискримінацію в галузі праці 

і занять; Конвенція  про свободу асоціації та захист права на організацію (1948 р.); 

Конвенція про право на організацію і ведення колективних переговорів (1949 р.); 

Конвенція про тристоронні консультації для сприяння застосуванню трудових 

норм (1976 р.); Конвенція про сприяння колективним переговорам (1981 р.); 

Конвенція про захист прав представників на підприємстві і можливості, що їм 

надаються (1971р.) [268, с. 434, 530, 962, 1014, 1180]. 

Як показує практика, який би наразі механізм соціального партнерства не 

був створений сьогодні, протиріччя праці і капіталу об’єктивно будуть існувати, 

досягти балансу інтересів соціальної і виробничої сфери зі сторони працівника і 

роботодавця повністю неможливо, але досягти розумного компромісу можна. 

Тому для реалізації своїх інтересів суб’єкту необхідно, як правило, рахуватися з 

інтересами інших суб’єктів суспільних відносин, знаходити необхідний 

компроміс з іншими суб’єктами [125, 66-70]. В умовах ринкової економіки стало 

об’єктивно зрозумілим, що сьогодні, у результатах праці зацікавлені як мінімум 

три сторони: роботодавець, щоб отримати максимальні прибутки; працівник – 
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щоб отримати високу винагороду за виконану роботу і держава зі своїм ринком 

споживачів – щоб отримати якісну і недорогу продукцію. Інтереси кожної з цих 

сторін мають забезпечуватися правовим регулюванням [526, с. 230]. Так,  

В.М. Божко, дослідивши  теорію правового регулювання заробітної плати [62, с. 

13], прийшов до висновку, що процес формування механізму правового 

регулювання оплати праці напрацьований суспільством з найдавніших часів. В 

основі кожного такого процесу формування правового регулювання оплати праці 

використані правові засоби, способи, які застосовували тогочасне суспільство, 

держава, впливаючи на відносини оплати праці. Це наштовхує на думку про те, 

що система соціального партнерства мала під собою і певні теоретичні 

передумови, пов'язані з правовою природою заробітної плати. Теорія і практика 

довела доцільність і економічну вигоду для роботодавця  певного курсу на 

підвищення  заробітної плати для працівників, що у свою чергу створює певні  

передумови для зростання продуктивності праці і підвищення виробництва. 

Вдосконалення  виробництва веде до технічного прогресу і заразом до 

підвищення заробітної плати, але водночас змушує роботодавця ліквідовувати 

фізичну (ручну) працю,  скорочувати робочі місця взамін на автоматизовану. Дані 

фактори спричинили необхідність активного правового регулювання трудових 

відносин зі сторони держави, як власника на перших порах всієї долі засобів 

виробництва, згодом, лише певної частки засобів виробництва та активного 

учасника у формуванні соціально-партнерських відносин. Звідси роль держави у 

соціальному партнерстві є специфічною: з одного боку вона є власником певної 

частки засобів виробництва, а тому є роботодавцем, а з другого – держава є 

гарантом соціального миру у суспільстві. На дану обставину зауважуває  

О.І Процевський. Вчений підкреслює, що соціальне партнерство як принцип 

трудового права виступає правовою формою, яка сприяє досягненню соціального 

балансу між найманими працівниками, роботодавцями і державою [527, с. 216]. 

У свою чергу соціальне партнерство є системою, яка має  чітко виражену 

соціальну орієнтацію, що невіддільна від соціальної справедливості і виступає як 

певний спосіб інтеграції інтересів різних суб’єктів трудових відносин, тим 
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більше, що трудове право має соціальну спрямованість. Відносини соціального 

партнерства розглядаються як взаємодія соціальної, економічної і політичної 

діяльності, принципіальним моментом якої є мета. І хоча відмінність у меті 

суб’єктів соціально-партнерських відносин існує об’єктивно, співпадання мети  є 

головною умовою формування соціально-партнерських відносин. Мета, у свою 

чергу, визначає ті правові засоби, за допомогою котрих вона досягається. Завдяки 

засобам мета, що реалізувалась набуває визначеності, конкретності і 

об’єктивності. Специфіка засобів її досягнення повинна залежати від тих 

об’єктивних умов, в яких розвиваються соціальні відносини [128, с. 55-58].  

У сфері трудових відносин основними формами і методами (напрямками) 

соціального партнерства  є укладення колективних договорів (угод), з однієї 

сторони, з іншої – участь суб’єктів  трудових відносин в управлінні, встановленні 

умов праці, розподілу прибутку, участі в управлінні фондами соціального 

страхування,  вирішенні трудових конфліктів і примирних процедурах. Таким 

чином, колективно-договірний спосіб правового регулювання містить певну 

систему форм і методів здійснення соціального партнерства, що привносить в 

зміст методу правового регулювання, в цілому, своєрідну специфіку і новизну.   

Досліджуючи сутність і зміст соціального партнерства, О.М. Ярошенко 

прийшов до висновку, що в юридичній літературі зміст  категорії «соціальне 

партнерство» пояснювався неодноразово й багатозначно: його розглядають як 

метод і механізм регулювання соціально-трудових відносин, вирішення 

суперечностей між працівниками й роботодавцями [152, с. 48-57]; як один із 

найпоширеніших видів корпоративізму трьох основних суб’єктів – бізнесу, 

профспілок і держави [див. 450, с. 51]; як систему взаємодії працівників і 

роботодавців через їх представницькі органи або через органи соціального 

партнерства відповідних рівнів за участю держави з метою досягнення 

соціального миру [див. 719, с. 98];  як нормативно формалізовану, юридично 

гарантовану процедуру розмежування, узгодження й забезпечення законних 

інтересів роботодавців та їх об’єднань, трудових колективів, держави у сфері 

соціально-трудових відносин методом переговорів, взаємних поступок 
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(компромісів), укладення й виконання колективних договорів та угод [див. 576, с. 

138], як спосіб регулювання трудових відносин, як метод трудового права, як 

спосіб розв’язання соціальних проблем [348, с. 37-40], як форму співробітництва 

між роботодавцями, працівниками і державою [323, с. 60].  В результаті вчений, 

на підставі аналізу наведених міркувань і визначень поняття «соціальне 

партнерство» й виявлення його найважливіших характеристик, з урахуванням 

міжнародних стандартів дав, на його думку, найбільш точне і повне  

формулювання  даного поняття: «Соціальне партнерство – це система відносин 

між працівниками, роботодавцями і виконавчою владою в ході реалізації їх 

соціально-економічних прав та інтересів, спрямована на врахування інтересів 

працівників і роботодавців шляхом взаємних переговорів, консультацій тощо для 

укладення сторонами колективних договорів і угод та прийняття спільних рішень 

[260, с. 15; 788]». Як бачимо, новим аспектом у поглядах  вчених на сутність 

колективного договірного регулювання  є вказівка на зв'язок  колективного 

договору  і угоди з концепцією соціального партнерства [260, с. 15;   734, с.5].  

Колективний договір і угоду  називають актами соціального партнерства 

[397, с. 8]. Соціальне партнерство розглядають в якості інструмента укладення 

колективних договорів і угод. Колективні переговори і укладення колективно-

договірних актів визначають насамперед головну форму соціального партнерства, 

яка направлена як на досягнення соціального миру  і між сторонами зокрема і в 

суспільстві загалом, так і на упорядкування соціально-трудових відносин. 

Особливо необхідно звернути увагу на виробничий (локальний) рівень 

соціального партнерства, що максимально є приближеним до працівників, їх 

повсякденним потребам, тому можна розглядати співробітництво на даному рівні 

як таке, що у більшій мірі направлене на вирішення конкретних завдань. 

Стороною такого співробітництва, партнерства виступає насамперед 

роботодавець, а не роботодавці, а тому  його фігура є головною саме через те, що 

він суміщає в собі організатора трудового процесу і соціального партнера, крім 

того, приймає на себе обов’язки щодо організації колективно-договірного 

процесу, щодо забезпечення визначених сторонами соціального партнерства умов 
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праці, надання пільг і гарантій представникам працівників та розв’язання іншого 

роду проблем. Тому,  на перший план висувається соціальне значення договірних 

актів у сфері праці і відзначається широкий спектр впливу колективного 

договору, угоди на соціальне  життя. Отже, укладення колективних договорів, 

угод є реальним шляхом для узгодження інтересів суб’єктів трудових відносин. 

В нашій країні, як і в будь-якій іншій, накопичений  великий соціальний, 

культурний досвід, традиції народу, що зумовлює  спадкоємний взаємозв’язок у 

суспільно-економічному розвитку, а тому ламати історію і навішувати на себе 

певну модель соціального партнерства було б зайвим. Сьогодні можна говорити 

про те, що в нашому суспільстві сформувалася певна потреба в досягненні 

ефективного механізму регулювання трудових відносин, та є осмислене 

розуміння того, що для цього необхідно зробити. Що стосується досвіду країн з 

розвинутою системою соціального партнерства, то вона не містить готової моделі 

такого партнерства, але вказує напрямки, за якими із найбільшою ефективністю 

могла б формуватися система відносин соціального діалогу між суб’єктами 

соціального партнерства та формуватися система трипартизму. Як підкреслює  

О.І. Процевський, соціальне партнерство …  допомагає налагодженню соціальної 

злагоди та стабільності, вирішує різноманітні соціальні та економічні проблеми; є 

універсальним для кожної країни, враховує її традиції та особливості, не є 

методом нав’язування позиції однієї сторони за рахунок іншої; ґрунтується на 

значному досвіді реального співробітництва [527, с. 218]. Тому уявляється, що 

основними напрямками реалізації відносин соціального партнерства у нових 

умовах господарювання є наступні: узгодження на вищому (національному) рівні 

між соціальними партнерами, шляхом соціального діалогу, стратегічних завдань 

щодо визначення  напрямків соціально-економічної політики в цілому, 

включаючи розробку основних критеріїв та показників соціальної справедливості 

і заходів щодо захисту інтересів суб’єктів  трудових відносин  та розподілу 

доходів; переговорний характер процесу врегулювання протиріч і конфліктів, які 

виникаючих між суб’єктами; наявність механізмів та інститутів, які б слугували  

узгодженню інтересів соціальних партнерів на різних структурних рівнях; реальна 
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участь найманих працівників в управлінні підприємствами; зниження рівня і 

пом'якшення гостроти соціально-економічних конфліктів за допомогою 

формальних методів примирення сторін. Сьогодні, у відносинах соціального 

партнерства держава, роботодавець, працівник повинні нести рівну 

відповідальність один перед одним, щоб забезпечити  стабільний розвиток як 

економічної системи в цілому, так і «формування нової державної політики, яка б 

забезпечила відновлення стратегічної ролі вітчизняної промисловості у 

стимулюванні економічного зростання та підвищення конкурентоспроможності  

економіки України [278]». Крім того, становлення партнерських відносин між 

державою, бізнесом і найманими працівниками має здійснюватися також на 

основі формування ефективного механізму соціальної відповідальності 

роботодавців. Вона передбачає не тільки забезпечення працівників безпечними 

умовами праці, а й адекватну заробітну плату, підвищення рівня кваліфікації 

персоналу, профілактичне лікування, будівництво житла, розвиток соціальної 

інфраструктури [527, с. 218; 37, с. 487]. Тому для того, щоб соціальне  

партнерство  перетворилося на ефективний механізм, необхідна побудова єдиного 

соціального простору, яка б передбачала універсальну систему соціального 

забезпечення, єдині соціальні стандарти, прийняття універсального соціального 

законодавства. Важливими є на сьогодні не стільки проголошені принципи 

соціального партнерства, скільки механізми і форми їх перетворення в життя. 

Принцип забезпечення права працівників на захист державою. 

Найважливішою цінністю, реалізувати, яку покликане право і яка не може бути 

реалізованою без права, є суспільство. В свою чергу, суспільство не може 

існувати без людей, повноцінне життя яких поза суспільством неможливе. 

Суспільство формує державу, з виникненням якого своє саморегулювання 

здійснює через діяльність держави. Для регулювання відносин у державі остання 

приймає вже законодавчі акти які є абстракцією, і в той же час моделлю тих 

правових відносин, що є бажаними з точки зору держави [119, с. 47-50]. 

Людина, її життя в суспільстві є складним явищем, з точки зору пізнання її 

природи. Адже вся еволюція людського розвитку пов’язана з проблемою 
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правового пізнання природи життя і діяльності людини, так як право регулює 

суспільні відносини не тільки з позиції прав людини, але й з позиції її обов’язків. 

Пізнання природи людини саме з позицій дії права, правового регулювання 

суспільних відносин є процесом, що займає багато не тільки років, а століть.  

В цьому відношенні вся історія розвитку вчення про права людини свідчить про 

наукове осмислення і утвердження у житті суспільства (а воно як і держава 

створено із людей), ідеї про рівність, саме у правовому відношенні, людини і 

держави. А щоб забезпечити принцип рівності, необхідно створити  реальні 

можливості щодо забезпечення охорони і захисту прав і інтересів самої людини. 

А щоб їх охороняти і забезпечувати необхідно в першу чергу проникнути у їхню 

сутність, адже права людини є продовженням її соціально-природних і 

інтелектуально-духовних властивостей. А розвиватися ці властивості можуть 

тільки завдяки праці – як найважливішої цінності для суспільства. Право на 

працю є суб’єктивним правом людини. Саме завдяки праці людина задовольняє 

не тільки свої власні потреби, а й потреби суспільства, держави. Щоб жити 

людина повинна працювати для задоволення своїх потреб, і щоб ще задовольняти 

потреби суспільства, держави, людина у процесі самої праці повинна, крім всього 

іншого, удосконалюватися. А щоб удосконалюватися  людина – праці повинна не 

існувати, а достойно жити. І саме тому держава повинна створити ті стартові 

умови, той базис, завдяки чому людина  зможе себе реалізувати, приносячи 

користь при цьому і собі і суспільству і державі. 

Звісно, що перш ніж говорити про забезпечення права працівників на захист 

державою, необхідно розкрити саму сутність цих прав і не тільки з  правової 

точки зору, а й з соціологічної, філософської, що дає змогу насамперед розкрити  

природні та юридичні джерела прав людини як єдиного і цілісного поняття. Тим 

не менш в останні роки значущим є розуміння прав людини взагалі і трудових 

прав працівників зокрема  як особливого способу правового регулювання 

суспільних відносин. У загальному,  це повинно бути свого роду певним 

моментом, зосереджених державою на правах людини, до їхнього не тільки 

визнання, а й закріплення та забезпечення на національному рівні і відповідного 
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продуманого механізму їх реалізації.  Держава повинна забезпечити умови для 

реалізації прав як окремої особи так і всіх членів суспільства. Дана обставина  

наштовхує на думку про те, що імплементація  прав  людини у правові  системи 

веде до відповідних змін у механізм  правового регулювання, що у свою чергу є 

очевидною й та обставина, що права людини та їх охорона і захист є загальним 

орієнтиром, що об’єднує правові системи всіх держав, які проголосили себе 

правовими та демократичними. Дійсно, оскільки саме поняття «права людини» не 

знає, що таке «національна приналежність, то і інститут їх охорони і захисту не 

може бути обмежений сферою правозахисної дії  національної правової системи» 

[622, с. 194; 621]. Тому важливе значення повинно посідати в участі держави 

щодо створення міжнародних стандартів найманої праці, яке й надалі повинно 

використовуватися з метою наближення до них національної системи стандартів, 

а також у вирішенні проблем, пов’язаних із міграцією, особливо у сучасний 

період. Саме з цих позицій держава, в особі її посадовців, повинна поміняти 

корінним чином напрямок правового регулювання трудових відносин, 

здійснюючи певні конкретні напрямки у побудові системи охорони і захисту прав 

і інтересів людей праці,  який би одночасно передбачав реалізацію соціальної  

мети трудового права, бо саме соціальна мета та завдання трудового права, як 

галузі права, є складовою соціальної політики держави. Як зазначає  

О.І. Процевський саме соціальне призначення трудового права виявляється у 

прагненні держави вирішувати питання трудових відносин переважно з позицій 

людини і для людини… [529, с. 225]. Адже якщо Україна, як держава, 

проголошена правовою Основним Законом, то звісно, що права людини-праці, їх 

охорона і захист повинні бути обов’язковими атрибутами  правової держави в 

розумінні їх сутності і змісту. Крім того, держава визначає напрямки розвитку 

суспільства, саме від її дій залежить рівень зростання економіки і об’єм 

соціальних благ для людей-праці. А «будь-яка економіка, у тому числі і ринкова 

без застосування праці неможлива» [527, с. 219]. З даних позицій  

О.І. Процевський підкреслює: «здавалося б, основна увага має бути прикована до 

людини праці, до забезпечення її прав і свобод. Але чомусь на перше місце 



 217 

виходять проблеми власності, підприємництва, податків, прибутків, податків, 

інвестицій, примусу і насилля по відношенню до працівника, розширення 

можливостей роботодавця тощо. Звичайно, продовжує вчений, ці речі є 

важливими, але вони існують лише тому, що є праця людини» [527, с. 219]. Тому 

проголошення політики України як соціальної, правової держави передбачає 

обов’язок держави турбуватися про  охорону і захист людини-праці та її 

соціальну захищеність. Соціальна політика держави завжди зачіпає сферу 

найманої праці і повинна сприяти поєднанню інтересів працівників, роботодавців 

і держави та фінансових можливостей країни, не дивлячись на те, що вона 

відчуває на собі певні труднощі, пов’язані зі специфікою політичного, 

економічного та соціального розвитку країни. А отже, соціальна політика, що 

охоплює сферу найманої праці повинна включати в себе не тільки діяльність 

держави, а й  соціальне партнерство, різного роду інститути громадянського 

суспільства з питань розроблення, запровадження мети, завдань, напрямків, форм 

та методів розвитку трудових відносин.  Іншими словами мова повинна йти, 

передусім, про створення і підтримку системи засобів, правил, процедур, що 

гарантували б повагу і умови достойного життя працівників, дотримання і 

охорону та захист всіх їх прав. І сьогодні мова повинна йти передусім про 

достойну працю, яку неможливо уявити без адекватної для працівника оплати 

праці, комфортних і безпечних умов праці, можливостей для саморозвитку. З цих 

позицій достойна праця  є саме тією категорією, яка об’єднує всі права працівника 

у єдину систему. А реалізація даних прав багато в чому залежить  від діяльності, 

політики  самої держави, включаючи, звісно і, роботодавців, які повинні не тільки 

дотримуватися букви закону, але й втілювати норми моралі у процесі здійснення 

працівниками покладених на них функцій.  

Роль держави щодо участі у трудових правовідносинах є опосередкованою, 

через своїх представників, в тому числі при укладенні соціально-партнерських 

угод на державному, галузевому та територіальному рівнях. Особлива функція 

держави в забезпеченні та реалізації права громадян на участь у трудових 

правовідносинах найбільш повно відображає її статус, як особливого суб’єкта 
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права, що й зумовлює відповідну конструкцію її правомочностей, що у свою 

чергу суттєво впливає на обсяг реалізованих прав і виконуваних державою 

обов’язків як суб’єкта трудового права.  Безпосередня участь держави  в 

правовідносинах  щодо забезпечення прав і законних інтересів учасників 

трудових правовідносин проявляється в якості законодавця і гаранта в рамках 

здійснення державної влади. Інтереси працівників повинні бути одним з 

найголовніших пріоритетів держави і повинні знаходити відображення в її 

соціально-економічній політиці. Чи є державний (публічний) інтерес в нормах 

права, які закріплюють права і свободи працівників і обов’язки органів держави? 

Відповідь однозначна – є. В цих правових нормах є інтереси і цілі не тільки 

працівників, але й роботодавців і держави. Саме тому держава покладає на 

державні органи функції нагляду і контролю за додержанням законодавства про 

працю і встановлення відповідальності за його порушення, у разі порушення за-

конодавства про працю відповідні органи за своєю ініціативою притягають до 

відповідальності посадових осіб, які порушують норми трудового права [527, с. 

38]. Виконуючи власне свої функції, названі форми діяльності відносяться до 

внутрішніх функцій держави і мають рівне відношення до всіх правовідносин, які 

виникають у суспільстві. 

При всьому тому також необхідно пам’ятати, що крім здійснення державою 

своїх завдань і функцій у сфері найманої праці, працівники і роботодавці в особі 

своїх представників, повинні домовлятися про порядок, процедуру  здійснення 

прав працівників. Формами таких домовленостей виступає система соціального 

партнерства від низового до державного рівня, в якій держава набуває ще й роль 

соціального партнера. В цій ролі держава визначається в двох проявах: держава – 

роботодавець і держава – партнер у правовому механізмі соціального 

співробітництва, носій загальнодержавних інтересів. Мова йде немов би про 

роздвоєння держави як соціального партнера залежно від характеру інтересу, який 

вона віддзеркалює [123, с.  149-154]. Але попри все, роль держави тут полягає у 

створенні тих умов, де кожен роботодавець буде заінтересований в реалізації всієї 

системи  прав працівників.  



 219 

Особистість працівника не можна розглядати лише з позицій поєднання 

його властивостей. Так з позицій ліберальної концепції прав людини, права 

особистості працівника повинні займати головне місце у трудових відносинах, 

оскільки у їх основі лежать моральні цінності. Саме з цих позицій держава, 

суспільство, роботодавці повинні дійсно визнавати людину, її права і свободи 

найвищою соціальною цінністю. Адже «визнання прав людини означає визнання 

їх моральної гідності» [363, с. 38]. І звісно, що центральне місце в даній аксіомі 

займає уявлення про людську гідність  як найвищої цінності особистості. Саме в 

цьому виявляється принцип гуманізму функцій трудового права, «які за своєю 

сутністю мають розкрити соціальне значення правових норм трудового права як 

галузі права і визначити напрямки правового регулювання соціально-трудових 

відносин» [527, с. 226].  В якості основних тенденцій що визначають розвиток 

правового регулювання праці в сучасних умовах господарювання повинні бути 

гуманізація політики у сфері найманої праці і утвердження на цій основі 

пріоритету прав людини-праці.  

На превеликий жаль доводиться констатувати, що складність проблеми 

охорони, захисту прав, інтересів людини-праці зі сторони держави продовжує 

зберігатися як в практичному так і в теоретичному відношенні. Тому необхідна 

побудова механізму правозахисної системи,  яка б передбачала реалізацію 

соціальної  мети сучасного трудового законодавства: охорони і захисту  інтересів 

праці. Людина, працівник не може жити та удосконалюватися без соціальних 

потреб на певні соціальні блага, що так є необхідними для його нормальної, 

достойної життєдіяльності. З цих позицій законодавець не придумує стихійно 

права і обов’язки людини-праці, вони породжуються об’єктивно соціально-

економічними, культурними, історичними умовами розвитку суспільства, 

держави, яка створена для людей, формами взаємодії людей у конкретних 

історичних умовах, їх ментальністю. «Людські права невіддільні від  людської 

природи», «це сучасний елемент справедливості» [144, с. 82]. Тому з даних 

позицій можна стверджувати про те, що право на охорону і захист прав людини-

праці є закономірним об’єктивним процесом, що у свою чергу обумовлює 
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формування і призначення самої правозахисної системи, без якої реалізація і 

охорона та захист прав людини-праці може звестися нанівець. Адже 

«проголошуючи людину найвищою соціальною цінністю, держава повинна 

захищати життя як те благо, завдяки якому всі інші права для людини існують як 

самостійні цінності [744, с. 77]». Повторимось, що необхідно переглянути 

політику держави у сфері праці, корінним чином помінявши напрямок правового 

регулювання на основі міжнародних стандартів, з урахуванням історичних, 

економічних, соціальних умов, культурних традицій суспільства, його 

менталітету, що дозволять визначити і розкрити тенденції правового регулювання 

праці та закласти гуманістичні начала в правове регулювання трудових відносин у 

сучасних умовах господарювання.  

Таким чином, правове регулювання суспільних відносин у сфері праці 

об’єднує у собі певні взаємоповязуючі між собою механізми: механізм правового 

регулювання, механізм реалізації та механізм охорони і захисту, які не можуть 

функціонувати обособлено один від одного. Адже правове регулювання є не що 

інше як реалізація приписів правових норм, втілення правових приписів в життя, 

тобто переведення їх  із можливості у дійсність [527, с. 119].  

Отже, систему захисту прав людини-праці зі сторони держави необхідно 

розглядати як взаємодіючий між собою комплекс, який базується на міжнародних 

правових стандартах, заснований на правовій політиці держави та включає в себе 

діяльність правотворчих і правозастосовних   органів,  фізичних і юридичних осіб, 

з метою дотримання соціального і виробничого балансу та  ефективної здійснення 

охорони і захисту трудових прав і законних інтересів як працівників так і 

роботодавців. 

Принцип забезпечення реалізації права на працю, захисту громадян від 

безробіття. Права людини у сфері праці є основоположними правами людини, що 

визнані як такі  міжнародною та національною спільнотою, що передбачає їх 

визнання і захист в якості основного обов’язку держави, про що неодноразово 

наголошувалося у юридичній літературі [490; 475; 209]. 
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 Право на працю є суб’єктивним правом людини, а тому його першочергове 

визнання державами  призвело до визнання і закріплення цілої системи прав 

людини у сфері праці на різних рівнях, як національного так і міжнародного 

правового регулювання. Необхідно відзначити, що вказаний процес  став і 

невідємною частиною політики у сфері праці. Міжнародна спільнота проголосила 

пріоритетними соціальними правовими  цінностями право на працю і її свободу. 

Загальна декларація прав людини 1948 р. (ст. 23) закріпила положення про те, що 

кожна людина має право на працю; вільний вибір роботи, справедливі і 

сприятливі умови праці і захист від безробіття. Європейська соціальна Хартія 

проголосила право на працю першим серед соціальних прав і вказала, що кожен 

повинен мати можливість заробляти собі на життя працею за вільно обраною 

спеціальністю (ст. 1). Міжнародним Пактом про економічні, соціальні і культурні 

права 1966 р. (ст. 6) проголошено, що держави зобов’язані приймати заходи, що 

включають програми професійно-технічного навчання і підготовки, шляхи і 

методи досягнення економічного, соціального і культурного розвитку і повної 

продуктивної зайнятості в умовах, що гарантують основні політичні і економічні 

свободи людини. Якщо проаналізувати норми міжнародних документів, то можна 

сказати, що вони включають широке розуміння права на працю: як право вільно 

обирати роботу чи інший вид зайнятості і цією роботою, як результат, задовольняти 

свої особисті і суспільні потреби і головне, – бути захищеними від безробіття. При 

цьому робота, щоб задовольняти потреби буд-якої працездатної людини повинна 

відповідати  умовам: повинна бути адекватна оплата праці, відповідний режим 

відпочинку, сприятливі і комфортні умови праці, охорона праці тощо. 

Саме власне трудові відносини розглядаються через сукупність правил і 

взаємозв’язків між основними суб’єктами з приводу гарантій зайнятості, найму, 

умов праці, розподілу доходів, звільнення, виходу на пенсію. Тому сама сутнісна 

характеристика  соціально-трудових відносин  уже передбачає формування  

певних правил, процедур, лінії як поведінки так і взаємодії основних суб’єктів: 

працівників, роботодавців і держави. Перш за все лінія взаємодії держави і 

роботодавців повинна бути спрямована на забезпечення реалізації права на працю 
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та захисту громадян від безробіття. Звісно, що політика у сфері праці, яка 

стосується мети, завдань, основних напрямків, форм і методів діяльності держави 

і соціальних партнерів щодо регулювання праці у сучасних умовах 

господарювання, не може розроблятися і проводитися без дотримання тих норм і 

правових принципів, що склалися історично, врахування економічного, 

соціального розвитку держави. Разом з тим, політика у сфері праці повинна бути 

направлена на активне використання правових стандартів і на їх подальший 

розвиток з урахуванням накопиченого правового досвіду і сучасних умов 

господарювання, які насамперед повинні бути орієнтовані на достойну працю і 

адекватну її оплату. Як відомо основою буд-якої держави є її економіка, тому 

обов’язок держави в особі її органів і посадових осіб охоплює, перш за все, 

створення сприятливих умов для розвитку економіки, економічної діяльності, яка 

не повинна суперечити державній політиці у даній сфері, оскільки політика 

держави направлена на створення тих умов, які забезпечують достойне життя 

людей-праці, шляхом захисту від безробіття і забезпечення реалізації права на 

працю, яка б відповідала суті єдиного ринку з його правовими основами. 

Будь-яке суб’єктивне право, в тому числі право на працю, передбачає 

правовий механізм його охорони і захисту, сутність якого полягає в тому, щоб 

забезпечити захист прав людини у сфері праці і продуктивної зайнятості.  

А основна мета захисту – забезпечити реалізацію суб’єктивного права на працю, 

обов’язків та законних інтересів людини-праці. Тому визнання права людини на 

правовий захист передбачає функціонування водночас складного і багатогранного 

механізму формування як організаційних так і правових засобів його реалізації. 

Держава у свою чергу повинна за словами Л.С. Мамут брати участь у формуванні 

системи умов для можливо більш повного використання трудового, 

інтелектуального, підприємницького потенціалу працездатних громадян і 

стимулювання їх особистої відповідальності за самозабезпечення [374, с. 12]. При 

цьому держава повинна створювати правові і організаційні механізми, які б 

сприяли «все більшій кількості людей включатися у відносини формальної 

рівності (вільного еквівалентного обміну)..» [374, с. 13]. Як підкреслює  
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О.І. Процевський держава взяла на себе обов’язок забезпечити людину роботою 

шляхом законодавчого закріплення права на працю і гарантії його реалізації. Цей 

обов’язок держава добре  виконувала, зауважує вчений, коли вона була одним 

роботодавцем. У сучасних умовах господарювання, коли окрім держави з’явилися  

інші роботодавці, питання права на працю і гарантії його реалізації набули дещо 

іншого відтінку. Саме ці нові реалії призвели до появи таких правових категорій 

як «соціальний діалог», «соціальне партнерство», «державно-приватне 

партнерство», що свідчать про наміри держави досягти партнерських відносин 

між роботодавцями і працівниками як суб’єктами соціально-трудових 

правовідносин [527, с.  216]. Тому невипадково об’єктом соціального партнерства 

є всі питання соціально-економічного і трудового спектра, з яких укладаються 

угоди соціальними партнерами.  

Право є мертвим, якщо воно не реалізується в житті. Тому необхідні 

гарантії зі сторони держави і відповідні механізми для його реалізації, а відтак 

заходи охорони і захисту від будь-яких проявів порушень. Права працівників на 

безпечні і здорові умови праці, захист їх життя і здоров’я відноситься до числа 

основоположних прав людини,  що відповідає  Загальній декларації  прав людини, 

Міжнародному пакту про економічні, соціальні і культурні права, Статуту 

Всесвітньої організації охорони здоровя тощо. Гарантією виконання цих 

зобов’язань повинно бути не тільки нормативне закріплення державного 

управління охороною праці і державний нагляд і контроль за дотриманням 

охорони праці, але й нормативне закріплення, і, як наслідок цього, забезпечення 

реалізації права на працю працездатних осіб, громадян, з відповідними умовами, 

що випливають з цього права – забезпечення достойного життя громадян. Саме 

забезпечення достойного життя громадян повинно виступати основною метою 

розвитку і функціонування соціальної держави, однією із її основних ознак. Адже 

важливим, що розкриває сутність держави з позицій її як соціальної, це надання 

юридичних гарантій, які стосуються справедливої і адекватної оплати за роботу, 

для того, щоб забезпечити достойне життя людини-праці, а не її існування. Звісно, 

що достойне життя повинно бути закріплене на рівні нормативно-правової 
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категорії, в зміст якого повинні включатися задоволення особистих і духовних 

потреб, виходячи з соціального походження, становища, інтелекту, життєвих 

позицій відповідної особи.  У тому випадку, якщо людина, або працівник, який не 

може на рівні з усіма конкурувати на ринку праці, а відтак не може у повній мірі 

забезпечити себе і свою сім’ю відповідними потребами, а відповідно жити 

достойно, а не існувати, захистити її повинна держава, як публічний орган влади і 

як соціальна, правова держава. В даному випадку ми знову бачимо як в трудовому 

праві проявляються одночасно і публічніі приватні елементи:держава, як орган 

публічної влади захищає приватні інтереси працівника. Принаймі так повинно 

бути. Як зауважується в юридичній літературі зміст «якісного», достойного життя 

людини переходить із сфери приватного у сферу публічного, тобто у соціальний 

обов’язок держави [187, с. 58]. Тому достойне життя є соціальною категорією, що 

наповнює свій зміст через діяльність держави та через її гарантії. Невипадково 

Основний Закон держави закріплює положення про те, що права і свободи 

людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість  діяльності держави (ст. 

3).  А серед прав і свобод особливе місце посідає право на працю, яке Конституція 

України сформулювала так: кожен має право на працю, що включає можливість 

заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно 

погоджується (ст. 43). Відповідно ніяке право чи свобода не можуть бути 

протиставлені іншим правам, свободам, оскільки вони утворюють єдину систему 

правового статусу особистості, а це, у свою чергу, покладає на державу обов’язок 

створити систему  заходів для реалізації і здійснення прав і свобод. Тому й право 

на працю, можливість заробляти собі на життя працею нерозривно пов’язано з 

конституційним правом на захист від безробіття. Що ж передбачає право на 

захист від безробіття? Чи передбачає дане право забезпечити всіх громадян 

роботою? Виходячи з принципу свободи праці, на перший погляд, держава 

повинна забезпечити працевлаштування тільки тим особам, хто бажає працювати. 

Але чи зобов’язана вона працевлаштовувати? Якщо звернутися до Конституції 

СРСР 1977 р. [275] (ст. 40), яка не проголошувала свободу праці, а навпаки, 

обов’язок працювати, то право на працю трактувалося як отримання гарантованої 
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роботи з оплатою праці … не нижче встановленої державою  мінімального 

розміру, – включаючи право на вибір професії, роду занять і роботи у 

відповідності до здібностей, професійною підготовкою, освітою і з урахуванням 

суспільних потреб. Як бачимо акцент ставився на «отриманні гарантованої 

роботи», яку держава, будучи єдиним роботодавцем забезпечувала, іншими 

словами зобов’язувалась. І звісно це є логічно: проголошуючи право на працю, 

необхідно це право забезпечити, реалізувати, інакше воно буде декларативним. 

Основний Закон України містить спеціальні юридичні гарантії, які передбачають 

умови, що забезпечують здійснення бажаючим працювати  громадянам саме 

право на працю: держава створює умови для повного здійснення громадянами 

права на працю, гарантує рівні можливості у виборі професії та роду трудової 

діяльності, реалізує програми професійно-технічного навчання, підготовки і 

перепідготовки кадрів  відповідно до суспільних потреб (ст. 43). Правове 

регулювання такої діяльності здійснюється на підставі Закону України від 5 липня 

2012 р. №5067-V1 «Про зайнятість населення», який встановлює державні 

гарантії у сфері зайнятості і працевлаштування (ст. 13). Саме ст.6 названого 

закону закріплює положення про те, що кожен має право на вільний вибір місця, 

виду діяльності та роду занять, яке забезпечується державою шляхом створення 

правових, організаційних та економічних умов для такого вибору. Ряд статей 

Основного Закону: ст.ст. 3, 8, 22-24 також простежують обов’язок держави 

гарантувати забезпечення реалізації права на працю. Відразу не зрозумієш, чи йде 

мова про те ж саме радянське право на працю,  чи у зміст даного терміну вкладено 

інше його розуміння, тим більше, що дана термінологія «право на працю» 

використовується в інших нормативних актах, які вкладають у його розуміння 

різне значення:права, забезпеченого певними обов’язками держави [497]; права, 

забезпеченого певними обов’язками роботодавця [506]. Як зауважує  

О.І. Процевський редакція ч.2 ст. 43 Конституції: «Держава створює умови для 

повного здійснення громадянами права на працю..» в системному аналізі зі 

змістом ст. 3 і ст. 22 Конституції України є ніщо інше як обов’язок держави [530,  

с. 253]. Постає питання: у чому полягають ті заходи, які складають зміст 
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обов’язку держави? Необхідно зазначити, що тут мова йде про заходи як про 

механізми, використання яких кожним, веде до досягнення своєї власне мети. 

Іншими словами мова йде про правове регулювання. З цієї точки зору право на 

працю означає право кожного вимагати від держави створення та одночасне 

використання тих правових засобів, які дозволять сприяти і досягнути достойне 

життя кожної людини і її вільний розвиток. З даної точки зору не зовсім 

зрозумілою є рішення Конституційного Суду України від 16 жовтня 2007 р. №8-

рп/2007, який сформулював такий висновок: «… Право на працю означає не 

гарантування державою працевлаштування кожній особі, а забезпечення саме 

рівних можливостей для реалізації цього права». Але створення рівних 

можливостей для реалізації права на працю і власне реалізація права на працю є 

різними речами, що створює у свою чергу певний ефект невизначеності. Сучасне 

законодавство виконання обов’язку забезпечити працевлаштування кожної особи 

поклало на державу, розглядаючи працевлаштування як комплекс правових, 

економічних та організаційних заходів, спрямованих на забезпечення реалізації 

права особи на працю. Серед принципів сучасної державної політики у сфері 

зайнятості населення проголошується забезпечення рівних можливостей 

населення у реалізації конституційного права на працю. О.І. Процевський у 

даному контексті ставить влучне запитання: якщо держава не гарантує 

забезпечення реалізації права на працю, якщо це не обов’язок держави, а тільки її 

обов’язок забезпечити принцип рівності можливостей реалізації цього права, то 

на якій законній підставі виникає обов’язок у держави соціально захищати 

працівника у разі настання безробіття? [530, с.253 ]. Нам уявляється, що при 

визначенні права на працю необхідно виходити з тієї мети, стосовно до якої вона 

може бути сформульована. Адже праця як об’єкт потреби пов’язана з соціальною 

сутністю людини. Праця є дійсно складним і багатогранним процесом взаємодії 

людини з природою та довкіллям, вона забезпечує фізіологічний і духовний 

рівень життя людини і суспільства відповідно до досягнутого суспільного 

прогресу. Працею і тільки працею людини створюються матеріальні і духовні 

цінності, завдяки яким існує і може існувати суспільство [527, с. 19, 27], праця дає 
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людині «можливість повністю реалізувати свій людський потенціал».  Для того, 

щоб реалізувати всі можливості, які надаються працею, людина повинна мати 

гарантоване право таку працю здійснювати. Тому «абсолютно об’єктивно і 

закономірно держава, а вона створена тим же суспільством, має приймати такі 

нормативно-правові акти, які б регулювали трудову діяльність людей в інтересах 

суспільства» [527, с. 19, 27]. Отже, з даної позиції право на працю можна 

визначити як реальну можливість здійснювати трудову діяльність для реалізації 

мети і інтересів, що захищаються законом. Разом з тим, така можливість може 

бути не у кожної людини і можливості є далеко не рівними. З даної точки зору 

саме  держава повинна створити всі заходи, для забезпечення реалізації права на 

працю, оскільки саме на ній лежить така відповідальність. Даний обов’язок 

держави, як зауважувалося раніше, виражається як ціленаправлений спосіб, 

наприклад, за допомогою Конституції України (ст. 1), відповідно до якої Україна  

є соціальна держава, політика якої направлена на створення умов, що забезпечують 

достойне життя  і вільний розвиток людини, так і іншими способами у досягненні 

даної мети, які також проявляються у  різних нормативно-правових актах, зокрема 

Законі України «Про зайнятість населення» (ст. 5). Однак всі заходи, що приймає 

держава, не повинні порушувати інші природні права людини, зокрема свободу 

праці, яка проявляється також у забороні примусової праці. Саме тут як раз і 

знаходить своє вираження взаємозв’язок свободи праці і права на працю: людина 

обирає, чи працювати їй чи ні, тобто реалізує дану свободу, з іншої сторони 

досягаючи відповідної мети за допомогою трудової діяльності, людина реалізує дану 

можливість своєю вільною волею. Фактично про це мова йде  у Міжнародному пакті 

про економічні, соціальні і культурні права, відповідно до п. 1 ст. 6 якого(ї) право на 

працю включає право кожної людини на отримання можливості заробляти собі на 

життя, який він вільно обирає або на який вона вільно погоджується.  

Отже, право на працю можна визначити у широкому і вузькому розумінні. 

У широкому розумінні право на працю це право кожного громадянина вимагати у 

держави створення правових механізмів, які гарантують можливість кожному 

громадянину вибір місця роботи, виду діяльності та роду занять та створюють 
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умови і фактори, що спрямовані  на реалізацію права на працю, самовираження 

людини у процесі трудової діяльності та її захист.  У вузькому розумінні право на 

працю це забезпечене і гарантоване на конституційному рівні право особи мати 

можливість реалізувати свою здатність до праці, шляхом укладення трудового 

договору, чи в інший спосіб, для задоволення своїх матеріальних і духовних 

потреб, а відтак, юридично гарантована можливість вимагати від роботодавця  

усунення незаконних перепон для реалізації даного права. 

 Оскільки мова йде про право на працю як суб’єктивне право, а також і 

законні інтереси, які випливають з даного права, то об’єктом захисту є 

суб’єктивні права і законні інтереси, що закріплені в нормах трудового права, які  

відображають всю різноманітність трудової діяльності сторін трудових відносин.  

Це, у свою чергу, створює і певний механізм реалізації, охорони  і захисту всієї 

системи прав як працівників так і роботодавців. Саме їх сукупність становить 

собою основний зміст всієї системи захисту людини-праці в процесі прийняття на 

роботу, в процесі трудової діяльності так і при її припиненні.  

В сучасних умовах господарювання право на працю не забезпечує обов’язку  

держави та  роботодавців надавати роботу всім бажаючим і тим більше «впливати на 

визначення права на працю суб’єктивним правом і обов’язку держави забезпечувати 

гарантії його реалізації». Сучасні умови, в яких держава визнана соціальною і 

демократичною потребують, щоб соціальний підхід в праві, включаючи трудове 

право, поступово став визначаючим. Особистість працівника в сучасних умовах 

господарювання повинна відігравати визначну роль, відносини у сфері найманої 

праці повинні бути переорієнтовані  в соціальну сторону, на користь працівника. В 

цьому і полягає сутність правового регулювання трудових відносин. Необхідна 

розробка і реалізація національної програми (на всіх її рівнях) боротьби з 

безробіттям, комплексної програми захисту від безробіття з визначеними у ній 

конкретними механізмами захисту. Тому в сучасних умовах господарювання 

необхідна чітка і прозора політика, яка б відображала основні закономірності 

розвитку суспільних відносин  у сфері праці,  її правове і організаційне 

забезпечення, розроблені і добре продумані механізми і методи захисту від 
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безробіття з використанням норм, принципів інших галузей права. Необхідно 

правильно обрати мету політики держави у сфері зайнятості.  Адже одним із 

головних завдань держави у реалізації політики у сфері зайнятості населення є 

оцінка впливу цієї політики на ринок праці [530, с. 254]. Головне завдання держави у 

даній сфері – зберегти робочі місця. А для цього необхідна фінансова підтримка тих 

роботодавців, які зосереджені на модернізації виробництва, запровадженні нових 

технологій, створення і квотування робочих місць, які заінтересовані пропонувати 

працівникам продуктивну зайнятість. В політику зайнятості необхідно включати ті 

проблеми, які пов’язані із зайнятістю молоді, осіб з пониженою непрацездатністю та 

іншими вразливими групами населення. У державній політиці зайнятості повинні 

відображатися загальні умови для стимулювання, створення робочих місць на малих 

і середніх підприємствах, особливо у сільській місцевості, програми державних 

капіталовкладень і спеціальні програми громадських робіт, спеціальні правові 

регламентації для проблем зайнятості, що пов’язані з недостатнім економічним 

розвитком країни.  

Заборона примусової праці. Принцип заборони примусової  праці є 

загальновизнаним принципом трудового права України і одночасно  

загальновизнаним принципом міжнародного трудового права, що застосовується 

незалежно від факту ратифікації  Конвенції МОП № 29 «Про примусову чи 

обов’язкову працю» 1930 р. і Конвенції  МОП № 105 «Про скасування примусової 

праці» 1957 р., а застосовується в силу зобов’язання, що випливає із самого факту 

членства держав в МОП, про що прямо підкреслюється в Декларації МОП «Про 

основоположні принципи і права у сфері праці» 1998 р. відповідно до якої: «Всі 

члени Організації, навіть ті з них, які не ратифікували вказані Конвенції, мають 

зобов’язання, що випливають вже з самого факту їхнього членства в Організації, 

дотримуватися, зміцнювати та реалізовувати добросовісно та відповідно до 

Статуту принципи, що стосуються основних прав, які є предметом цих Конвенцій, 

а саме: б) скасування усіх форм примусової чи обов’язкової праці» [500].  

Відповідно до пункту 1 статті 2 Конвенції № 29 МОП від 1930 р. «Про 

примусову чи обов’язкову працю» [509] термін «примусова чи обов’язкова 
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праця» означає будь-яку роботу або службу, що вимагається від особи під 

загрозою будь-якого покарання, для якої ця особа не запропонувала добровільно 

своїх послуг. Оскільки метою цієї Конвенції є скасування примусової чи 

обов’язкової праці у всіх формах, відповідна дефініція, на думку В.А. Пруднікова, 

і є універсальною [533]. Конвенція № 29 МОП ( п. 2 ст. 2)   зробила винятки, в 

яких може застосовуватися примусова або обов’язкова праця протягом 

перехідного періоду виключно для громадських цілей: а) будь-яку роботу чи 

службу, що її вимагають на підставі законів про обов’язкову військову службу і 

застосовують для робіт суто воєнного характеру; б) будь-яку роботу чи службу, 

що є частиною звичайних громадянських обов’язків громадян повністю 

самоврядної країни; в) будь-яку роботу чи службу, що її вимагають від якої-

небудь особи внаслідок вироку, винесеного рішенням судового органу; г) будь-

яку роботу чи службу, що її вимагають в умовах надзвичайних обставин, тобто у 

випадках війни або лиха, або загрози лиха, як-от, пожежі, повені, голод, 

землетрус, сильні епідемії чи епізоотії, навали шкідливих тварин, комах чи 

паразитів рослин і взагалі обставини, що ставлять під загрозу або можуть 

поставити під загрозу життя чи нормальні життєві умови всього або частини 

населення; д) дрібні роботи общинного характеру, тобто роботи, що виконуються 

для прямої користі колективу членами даного колективу і які тому можуть 

вважатися звичайними громадянськими обов’язками членів колективу при умові, 

що саме населення або його безпосередні представники мають право висловити 

свою думку про доцільність цих робіт. Усі ці види діяльності мають примусовий 

або обов’язковий характер. Вони не вважаються примусовою або обов’язковою 

працею «лише для цілей цієї Конвенції». Тобто така примусова праця не 

забороняється, бо вважається «законно примусовою» на відміну від будь-якої 

іншої примусової праці, яку не можна вважати нормальним явищем у 

демократичному суспільстві, та забороняється використовувати [333, с. 63]. 

  За ст. 1 Конвенції МОП № 105 «Про скасування примусової праці [511]» 1957 

р. кожна держава-член, яка її ратифікує, зобов’язується скасувати або не 

використовувати примусову чи обов’язкову працю як: а) засіб політичного впливу 
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чи виховання або як засобу покарання за наявність чи за висловлювання політичних 

поглядів, чи ідеологічних переконань, протилежних усталеній політичній, 

соціальній, чи економічній системі; б) метод мобілізації і використання робочої сили 

для потреб економічного розвитку; в) засіб підтримання трудової дисципліни; г) 

засіб покарання за участь у страйках; д) захід дискримінації за ознаками расової, 

соціальної і національної приналежності чи віросповідання. 

Діюче трудове законодавство не передбачає примірний перелік випадків, які 

державою розуміються як факти примусової праці. Натомість їх передбачає проект 

нового Трудового кодексу України. Зокрема ст. 5 проекту передбачає заборону 

примусової праці як засобу політичного впливу чи виховання або як засобу 

покарання за наявність  або висловлювання певних політичних поглядів чи 

ідеологічних переконань; з метою підтримання трудової дисципліни;як методу 

мобілізації працівників та використання праці для потреб економічного розвитку; як 

засобу буд-якої дискримінації у сфері праці; як засобу покарання за участь у страйку.  

На думку Н.В. Кохан примусова праця проявляється в таких аспектах:  

тимчасове виконання роботи, не обумовленої у трудовому договорі і без згоди 

працівника (винятком є особи, трудові функції яких за договором передбачають 

можливість виконання іншої роботи; наприклад, штатні заступники, старші 

помічники); переведення працівників, яке здійснюється без їх згоди або на 

більший термін, ніж визначено в законодавстві, або без згоди осіб, передбачених 

частиною 3 статті 33 КЗпП України [287]. О.Стасів, з визначення примусової 

праці, даної у Конвенції «Про примусову чи обов’язкову працю», виділяє 

наступні ознаки, за якими можна розпізнати примусову працю, це, зокрема: 

відсутність добровільної згоди працівника на виконання будь-якої роботи; 

наявність загрози покарання особи за відмову від виконання усякої роботи або 

служби [617]. З точки зору права, підкреслює В.В. Жернаков, примусова праця є 

не тільки антиподом вільної праці, але і явищем, що визначає межі дії вільної 

праці. Очевидно, продовжує автор, в цьому контексті сфера свободи обмежується 

правовим полем, в якому є допустима примусова праця [205,с.35-39]. Необхідно 

відзначити, що забороною використання примусової праці підтверджується і 
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реально гарантується принцип свободи праці [533] (ч. 3 ст. 43 Конституції). Адже 

«свобода праці походить від природного стану людини, яка народжується вільною 

і повинна залишатися вільною все життя» [205, с. 35]. Керуючись нормами прямої 

дії Конституції України та нормативно-правовими актами, які регулюють 

соціально-трудові та тісно пов’язані з ними відносини, можна стверджувати, що 

фактично неможливе застосування примусової праці. Ці норми створюють 

систему  юридичних гарантій захисту працівника від примусової праці. Таким 

чином, принцип заборони примусової  праці виражає політику держави у сфері 

соціально-трудових відносин. 

Отже, принцип заборони примусової  праці є загальновизнаним принципом 

трудового права України і одночасно загальновизнаним принципом міжнародного 

трудового права, складовою якого є свобода від примусу до праці. 

 

Висновки до розділу 2 

 

1. В системі діяльності, з усіх її видів, виділяється трудова діяльність, в 

основі якої закладена праця, буття якої визначається кінцевими  її результатами 

необхідними для людини, суспільства і держави, а тому вона породжує всі інші 

види діяльності, бо саме з працею пов’язується формування, становлення і 

розвиток самої людини, як особистості (працівника).   

2. Працю, з юридичної точки зору, можна визначити у широкому і вузькому 

розумінні. Праця, в широкому  розумінні це первинно-необхідна, суспільно-

корисна, інноваційна, доцільна, цілеспрямована, особиста, вольова, оціночна 

діяльність, пов'язана з реалізацією унікальних властивостей людини: фізичних та 

розумових здібностей, шляхом її творчого і фізичного самоствердження,  свідомо 

і цілеспрямовано змінювати навколишнє середовище, з метою створення (нових) 

матеріальних і духовних цінностей та задоволення  на цій основі потреб і 

інтересів людини, суспільства, держави і така, що породжує особливий вид 

суспільних відносин та потребує у зв’язку з цим правового регулювання.  
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Праця, у вузькому розумінні, це цілеспрямована діяльність людини, 

направлена на створення матеріальних і духовних благ з метою задоволення своїх 

потреб і інтересів. 

3. Природна здатність людини до праці є основою, головною частиною 

існування держави і суспільства тому об'єктивно обумовлює утворення та 

існування самостійної системи норм права, що об’єднуються в окрему галузь 

права трудове право. Отже сама праця виражає сутність і призначення трудового 

права як галузі права. 

4. Як і праця так і робота одночасно вказують на процес  діяльності, які за 

формою, в більшості випадків є однаковими, тобто - це виробництво. Разом з тим, 

праця і робота є не рівнозначними і не тотожними поняттями.  

5. Принцип рівності у трудовому праві як галузі права має певні притаманні 

тільки йому особливості, які виражаються у змістовному наповненні,  характері і 

функціональному призначенні. 

6. Принцип рівності прав і можливостей це один із основних галузевих 

принципів трудового права, який закріплюється і забезпечується відповідно до 

міжнародних стандартів на державному (національному) рівні, та забезпечується і 

реалізується відповідно до трудового законодавства, на  колективно-договірному 

(локальному) і індивідуально-договірному рівнях,  шляхом встановлення рівного 

обсягу трудових прав і можливостей та засобів і способів їх забезпечення з метою 

реалізації своєї здатності до праці людини –праці  і задоволення  на цій основі 

власних потреб і інтересів.  

7. Сутність принципу рівності прав і можливостей полягає в тому, що:  

реально, на практиці люди-праці могли реалізувати свою здатність до праці, без 

будь яких проявів дискримінації відповідно до закріплених міжнародною 

спільнотою і національного законодавства трудових прав і гарантій, які б  

забезпечували реалізацію їм своїх потреб і задоволення власних інтересів; рівне 

повинно регулюватися рівними засобами, способами; неприпустимі будь-які 

необґрунтовані відмінності між працівниками, а від так роботодавцями, якщо 

тільки такі відмінності не пов'язані зі специфікою окремих сфер трудових 
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правовідносин або з особливостями  їх правового статусу, особливим характером 

їх діяльності, соціальної  або  економічної доцільності.  

8. Змістовними елементами принципу рівності прав і можливостей у сфері 

праці  є рівність прав і свобод і рівність можливостей як працівників так і 

роботодавців. При цьому необхідно наголосити, що виконання обов’язків і 

встановлення юридичної  відповідальності не є складовими елементами принципу, а 

є його способами забезпечення з метою найбільш ефективної його реалізації.  

9. Необхідно, щоб держава гарантувала не тільки рівність прав, а й рівність 

можливостей. З цією метою пропонуємо  статтю 2-1 КЗпП України викласти у 

наступній редакції: «Держава (замість слів «Україна»)  забезпечує і гарантує 

рівність прав і рівність можливостей усіх громадян незалежно від походження, 

соціального і майнового стану, расової та національної приналежності, статі, 

мови, політичних поглядів, релігійних переконань, роду і характеру занять, місця 

проживання та інших обставин, які можуть бути передбачені законами України.  

Статтю 22 КЗпП України викласти у наступній редакції: «Відповідно до 

Конституції будь-яке пряме або непряме обмеження прав  та засобів і способів їх 

забезпечення чи встановлення прямих або непрямих переваг при укладенні, зміні 

та припиненні трудового договору залежно від  … не допускається».  

10. Свобода праці є центральним принципом правового регулювання 

трудових відносин, є тим фундаментальним підґрунтям, на якому базується діюча 

конструкція правового регулювання трудових відносин, адже вона наділена  всіма 

ознаками,  що є властивими та необхідними для категорії принцип права 

11. Принцип свободи праці це один із фундаментальних принципів трудового 

права як галузі права, сутність якого проявляється у належності особи виключної 

можливості розпоряджатися своєю здатністю до праці, обирати рід діяльності і 

професію та такий що передбачає недопущення дискримінації у сфері праці і заборону 

примусової праці та державна політика якого спрямована на  його забезпечення.  

12. Свобода праці немислима поза зв’язком людини з державою, без її 

державної підтримки. Специфічною рисою принципу свободи як природної якості  

праці є те, що він виражає відповідні відносини між громадянином і державою з 
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приводу активної  соціальної політики держави, яка враховує національні інтереси, 

що направлені перш за все на створення умов щодо забезпечення і вільної реалізації 

природної здатності людини до праці, з метою  забезпечення її гідного життя,  

соціальної захищеності, без яких неможливе відчуття свободи, і розкриття на цій 

основі творчого і фізичного потенціалу людини праці як особистості.  

13. Свобода людини як потенційного працівника і як статусного становища 

незалежності індивіда може включати такі аспекти, як свободу об’єктивну, яка є 

змістом права і свободу суб’єктивну, яка є умовами існування права. Об’єктивна 

свобода виражається у можливості людини-праці зрозуміти і усвідомити 

об’єктивну необхідність певного чи можливого варіанту поведінки (працювати, 

чи не працювати) і діяти відповідно до такої поведінки. Саме в такому розумінні 

об’єктивну свободу необхідно розглядати як зміст права.  

Суб’єктивна свобода людини, як потенційного працівника  буде становити 

реалізовану свободу її волі, при якій вона цілком усвідомлює відповідність 

об’єктивних умов до тієї дійсності, що її оточує. Але все ж таки перевагою її 

поведінки виступає суб’єктивна воля. Тому межі свободи повинні бути обмежені 

не  тільки об’єктивними (правовими) рамками, а й суб’єктивними (внутрішніми), 

в якості яких виступають моральні орієнтири особистості, що засновані на 

моральних цінностях суспільства. 

14. Свобода праці і свобода трудового договору не надається людині-праці 

природним чином (на відміну від права на працю, яке є природнім, суб’єктивним 

правом людини), вона стає можливою лише в умовах суспільного виробництва: 

зв’язків людей між собою в процесі створення матеріальних та духовних 

цінностей,  оскільки збереження таких зв’язків, відносин між людьми передбачає 

дотримання певних норм і правил поведінки, що визначені правом.  

15. Дискримінація це негативне явище, що проявляється у будь-яких 

відмінностях у правовому регулюванні у вигляді обмеження у трудових правах і 

свободах, чи отримання різного роду переваг, в залежності від обставин, які не 

пов’язані з діловими якостями та веде до прямого або непрямого порушення або 
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знищення рівності можливостей щодо здійснення і реалізації працівниками своїх 

трудових прав, свобод і законних інтересів. 

16. Розвиток моделі соціально-трудових відносин зумовлений закономірнос-

тями історичного розвитку українського суспільства, його традиціями, менталітетом, 

рівнем розвитку культури, економіки, а тому дозволяє аргументувати адаптацію 

такого інституціонального механізму, як розвиток соціального партнерства. Система 

соціально-трудових відносин, заснована на принципі соціального партнерства, який 

розглядається як інноваційний напрямок в соціальній політиці держави, переслідує 

основну мету – гуманізацію трудових відносин та забезпечення розвитку трьох 

основних елементів зрілого суспільства – працю, кваліфікованого працівника, 

соціально-відповідального роботодавця і звісно державу, як гаранта дотримання 

соціальними партнерами чинних законів, гаранта соціального миру у суспільстві. 

17. Модель соціального партнерства, що склалася в Україні відображає 

насамперед розвиток економіки, авторитет суб’єктів соціального партнерства та 

умови господарювання і суспільного розвитку, що дає можливість розкрити 

особливості функціонування соціально-економічної системи ринкового типу і її 

суспільно-політичного устрою в сучасних умовах господарювання. 

18. Соціальне партнерство можна визначити у вузькому і широкому 

розумінні: у вузькому розумінні під соціальним партнерством необхідно розуміти 

певний механізм взаємовідносин між державою в особі її органів, представниками 

працівників і роботодавців, найманими працівниками і роботодавцями щодо 

регулювання,  органі-зації  і управління працею (трипартизм). У широкому 

розумінні соціальне партнерство це певний тип суспільних відносин між 

соціальними групами, класами, спільнотами і структурами влади з приводу 

врегулювання процесів виробництва суспільного життя, задоволення потреб та 

інтересів всіх його учасників та вирішення між ними протиріч і конфліктів 

шляхом досягнення згоди і відмови від контрактації і насилля. 

19. Важливе значення в сучасних умовах господарювання повинно посідати  

щодо участі держави у створенні міжнародних стандартів найманої праці, яке й 

надалі повинно використовуватися з метою наближення до них національної 
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системи стандартів, а також у вирішенні проблем, пов’язаних із міграцією, 

особливо у сучасний період. Саме з цих позицій держава, в особі її посадовців, 

повинна корінним чином поміняти напрямок правового регулювання трудових 

відносин, з урахуванням історичних, економічних, соціальних умов, культурних 

традицій суспільства, його менталітету та закласти моральні і гуманістичні начала в 

правове регулювання трудових відносин,  здійснюючи певні конкретні напрямки у 

побудові системи охорони і захисту прав і інтересів людей праці,  який би одночасно 

передбачав реалізацію соціальної  мети трудового права, бо саме соціальна мета та 

завдання трудового права, як галузі права, є складовою соціальної політики держави, 

де роль держави  полягає  також у створенні тих умов, де кожен роботодавець був би 

заінтересований в реалізації всієї системи  прав працівників.  

20. Систему захисту прав людини-праці зі сторони держави необхідно 

розглядати як взаємодіючий між собою комплекс, який базується на міжнародних 

правових стандартах, заснований на правовій політиці держави та включає в себе 

діяльність правотворчих і правозастосовних   органів,  фізичних і юридичних осіб, 

з метою дотримання соціального і виробничого балансу та  ефективного 

здійснення охорони і захисту трудових прав і законних інтересів як працівників 

так і роботодавців і утвердження на цій основі пріоритету прав людини-праці в 

сучасних умовах господарювання. 

21. Право на працю можна визначити у широкому і вузькому розумінні. У 

широкому розумінні право на працю це право кожного громадянина вимагати у 

держави створення правових механізмів, які гарантують можливість кожному 

громадянину вибір місця роботи, виду діяльності та роду занять та створюють 

умови і фактори, що спрямовані  на реалізацію права на працю, самовираження 

людини у процесі трудової діяльності та її захист.   

У вузькому розумінні право на працю це забезпечене і гарантоване на 

конституційному рівні право особи мати можливість реалізувати свою здатність до 

праці, шляхом укладення трудового договору, чи в інший спосіб, для задоволення 

своїх матеріальних і духовних потреб, а відтак, юридично гарантована можливість 

вимагати від роботодавця  усунення незаконних перепон для реалізації даного права. 
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РОЗДІЛ 3. 

СПІВВІДНОШЕННЯ МЕТОДУ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

ТРУДОВИХ  ВІДНОСИН ІЗ СТУПЕНЕМ РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА 

 

3.1. Поняття та сутність методу правового регулювання суспільних відносин 

 

Поняття «метод регулювання» представляє собою більш глибшу за змістом 

категорію, ніж правові (юридичні) засоби, так як відображає особливості 

використання всієї сукупності правових засобів у рамках окремої правової галузі. 

Правові засоби відзначають тільки окремі регулятивні елементи юридичної 

сфери. Метод являє собою згусток, ядро правових особливостей галузі права, що 

обумовлені предметом правового регулювання [747, с. 67]. 

З огляду на сказане розглянемо метод правового регулювання трудових 

відносин з його специфічними особливостями. 

 На сьогоднішній день стан теоретичної розробленості проблеми методу в 

трудовому праві неможливо назвати комплексним. В багатьох працях читачу 

запропонований набір різноманітних категорій: метод, спосіб правового 

регулювання, способи правового впливу, прийоми, засоби, правовий режим тощо. 

В деяких працях ми можемо спостерігати певні термінологічні розходження в 

роздумах дослідників щодо даних правових категорій, або ж навпаки, їх 

ототожнення. Деякі вчені заявили про заміну категорії галузевого методу 

трудового права і заміщення його механізмом правового регулювання суспільних 

відносин [680, с. 32-48]. 

 Отже, такі правові категорії як метод, механізм, способи правового 

регулювання практично зупинились в своєму поступовому розвитку. І хоч вони 

викликають без сумніву значний теоретичний інтерес, необхідно визнати, що їх 

розроблення, вивчення традиційними способами вже не дає суттєвого приросту 

якісно нових наукових знань [118, с. 224]. 

Так чи інакше, фактично усі відносно самостійні етапи в історичному 

розвитку суспільства, чи окремої країни, пов’язані з появою нових концепцій і 
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напрямків у правовій ідеології [118, с. 225]. Відповідно, усі концепції по своєму 

тлумачили поняття права, його витоки, форму. Це дає підстави стверджувати, що 

в процесі дослідження такої правової категорії як метод правового регулювання 

трудових відносин неминуче присутня соціально-історична компонента, яка 

накладає істотний відбиток на поняття, сутнісну характеристику даної категорії. 

Проведені в рамках трудового права та окремих галузей права дослідження 

метода правового регулювання «дозволили сформулювати уніфіковане поняття 

даної юридичної категорії» [561, с. 78]. За загальним правилом, методом 

правового регулювання називається сукупність прийомів і способів, за допомогою 

яких здійснюється вплив на учасників правових відносин [561, с.78].  

В інтерпретації різних спеціалістів поняття методу може містити інші 

формулювання, зберігаючи при цьому первинну сутність. Дане визначення 

сформувалось під впливом радянської правової доктрини, погляди якої на метод 

правового регулювання в основному сформувались в 30-і – 50-і роки ХХ століття. 

Суть даних поглядів зводиться до того, що кожна галузь права, яка претендує на 

самостійність, повинна мати свій власний предмет і особливий метод 

регулювання. При цьому предмет є головним матеріальним критерієм 

розмежування норм об’єктивного права за галузями, оскільки саме предмет має 

об’єктивний зміст, що обумовлений самим характером суспільних відносин. 

Метод, відповідно ж до тієї правової доктрини, слугує додатковим юридичним 

критерієм диференціації галузей (необхідно зазначити, що не всі вчені-трудовики 

підтримують думку про те, що метод слугує додатковим юридичним критерієм 

диференціації галузей
 
) [див. 461, с. 42]. 

 Тому, майже в кожному підручнику з трудового права ми знаходимо 

відповідний вислів: якщо предмет правового регулювання відповідає на питання, 

що регулює право, то метод – на питання як регулює. При цьому всі основні 

зусилля наукової думки були «затрачені» на виявлення специфіки суспільних 

відносин, що регулювалися відповідною галуззю права. Метод піддавався 

дослідженню головним чином через призму предмета. Такий підхід до 

дослідження методу має сенс, так як виходячи із законів логіки ніяка правова 
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категорія, як і саме право в цілому, не може бути піддано аналізу, само із себе. 

Разом з тим, метод не може розглядатись лише в якості відображення тих 

суспільних відносин, котрі за його допомогою регулюються. Метод, як і будь-яка 

інша правова категорія, має власне свій зміст (як підкреслюють автори підручника 

«Загальна теорія держави і права» за ред. М.В. Цвіка, О.В. Петришина метод є 

певним «комплектом» юридичного інструментарію, за допомогою якого держава 

здатна бажаним чином впливати в певному напрямку на розвиток суспільних 

відносин) [див. 213, с. 215, 247; 491, с. 16] котрий необхідно враховувати при 

виборі найбільш ефективних засобів нормативного впливу на суспільні 

відносини, адже саме метод (його змістовна частина: засоби, способи, прийоми) 

відіграє(ють) активну роль у підвищенні ефективності правового регулювання 

трудових відносин [118,с.226], визначає напрямок правового регулювання 

конкретної галузі права стосовно до її завдань і функцій. А тому, «метод 

правового регулювання суспільних відносин є одним із головних критеріїв 

розмежування галузей єдиного права України» [527, с. 143]. 

 Так В.Ф. Яковлєв з цього приводу підкреслив, що коли дослідник приймає 

якусь групу норм за самостійну галузь права, але не може виявити специфіку 

методу їх правового регулювання, то він, скоріше всього, бачить галузь там, де її 

немає [781, с. 58]. І справа тут не в заміні термінів «метод правового 

регулювання» на «механізм правового регулювання», які пропонують деякі вчені 

в якості критерію розмежування галузі, а в тому, що ще не до кінця вивчені 

потенційні, правові можливості методу правового регулювання, виявлено його 

змістовну сутність, структуру, а отже і регулятивну дію, призначення.  

 А отже, сутність методу правового регулювання не може бути зведена 

лише до критерію диференціації галузей права [612, с. 31]. Якщо брати до уваги 

механізм правового регулювання як взятої в єдності системи правових засобів, за 

допомогою яких забезпечується результативний правовий вплив на суспільні 

відносини [14, с. 267; 12, с. 30], то правові засоби відзначають тільки окремі 

регулятивні елементи юридичної сфери. Тоді як метод(и) правового регулювання 

являє(ють) собою прийоми юридичного впливу, їх співвідношення, що 
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характеризує використання в даній сфері суспільних відносин того чи іншого 

комплексу юридичних засобів [22, с. 261]. Методи виражають саму суть, 

стержень того чи іншого юридичного режиму регулювання … в системі права 

вони слугують тим об’єднуючим началом, яке компонує правову тканину в 

головні структурні підрозділи – в галузі права [17, с. 370-371]. 

Досить цікаву еволюцію поглядів продемонстрував С.С. Алексєєв. Адже він 

був одним із засновників класичної точки зору на переважне значення для 

розмежування галузей права предмета правового регулювання [21]. 

 Проте останнім часом він різко змінив свою позицію, підкресливши, що 

поділ права на галузі за предметом було запроваджено А. Вишинським у дусі 

марксистських постулатів, побудованих на утвердженні «простих істин». На його 

думку, галузі права відрізняються саме тим, що для них є характерним юридичне 

своєрідне регулювання з точки зору їх правової природи. Галузі права не просто 

зони юридичного регулювання, не штучно скомпоновані сукупності норм за 

«предметом», а реально існуючі і юридично специфічні підрозділи в самому 

юридичному змісті права. А ні в чому іншому, крім як у юридичних особливостях, 

іншими словами, в особливих режимах регулювання, ця юридична специфіка 

окремих структурних підрозділів права виражатися не може. Найбільш суттєві риси 

галузевого режиму можуть бути охарактеризовані за допомогою двох основних 

компонентів: а) особливих засобів і прийомів регулювання, специфіки регулятивних 

властивостей даного утворення; б) особливостей принципів, положень, що 

пронизують зміст даної галузі з інтелектуальної сторони [17, с. 248-252]. 

 Якщо залишити осторонь принципи і загальні положення, то суть 

правового режиму полягає в особливих засобах і прийомах регулювання, а це є не 

що інше, як метод правового регулювання. Отже, як бачимо, С.С. Алексєєв 

повністю заперечує значення предмета правового регулювання і визнає за 

методом правового регулювання визначальне значення у виділенні галузей права. 

Разом з тим, метод трудового права характеризується сукупністю 

особливостей самого предмета регулювання [30, с. 29]. Таким чином, метод 

регулювання представляє собою більш глибшу за змістом категорію, ніж правові 
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(юридичні) засоби, що утворюють механізм регулювання, так як відображає 

особливості використання всієї сукупності правових засобів у рамках окремої 

правової галузі – в даному випадку – трудового права.  

Вчені-трудовики, що стояли ще у витоках зародження трудового права як 

галузі права, розуміли, що для обґрунтування самостійності трудового права 

поряд з предметом, необхідний ще й метод правового регулювання з його 

специфічними особливостями. Тим більше, що між вченими-трудовиками і з боку 

представників науки цивільного права постійно ведуться дискусії, диспути щодо 

так званих «прикордонних меж» між трудовим і цивілістичним підходами до 

регулювання відносин найманої праці, віднесення трудового договору до системи 

цивільних договорів. З огляду на вказану обставину, зауважимо словами відомого 

вченого О.І. Процевського про те, що вчені науки цивільного права майже завжди 

зазіхали і продовжують зазіхати на повернення трудових відносин в «лоно» 

цивільного права, оскільки вчені трудового права шукали і шукають 

обґрунтування самостійності галузі трудового права в особливостях, які 

притаманні тільки методу правового регулювання трудових і тісно пов’язаних з 

ними відносин [527, с. 143]. Отже, необхідно віднайти саме ті особливості методу 

трудового права, які не проявляються ні в якій іншій галузі права. Для того, щоб 

зрозуміти з початку і до кінця специфіку методу правового регулювання трудових 

відносин заглянемо трішки в історію. Адже конкретно-історичне відкриває вічне в 

праві. Право завжди історично зумовлене, і будь-які національно-правові системи 

є наслідком попереднього соціально-історичного розвитку такого середовища, в 

якому вони виникли і функціонують [251, с. 270]. У суспільстві відбувається 

безперервний розвиток соціальних відносин «історично зумовлених ідейних 

традицій». Будь-яке революційне, нове право, щоб бути соціально-ефективним, 

має органічно поєднуватися зі старим правом, виводитися з нього, щоб не зламати 

історичну традицію і не суперечити історично сформованим правовим уявленням, 

історичній правосвідомості народу [251, с. 270; 795]. 

Отже, прослідковуючи погляди вчених-трудовиків на особливості методу 

правового регулювання трудових відносин, можна відзначити наступне. 
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Підручники «Радянське трудове право» за ред. Н.Г. Александрова і Д.М. Генкіна 

(1946 р.), а згодом, більш пізня праця (1954 р.) взагалі не містили на ту пору 

відповідної глави про метод трудового права (правового регулювання) [604]. 

Тільки згодом питання методу трудового права було піднято у статті  

Н.Г. Александрова: метод правового регулювання кожної галузі права 

визначається характером предмета регулювання. Для утворення тієї чи іншої 

галузі права необхідна така ступінь якісної особливості даного виду суспільних 

відносин, яка потребує особливого методу правового регулювання. Участь 

профспілок в розробці й прийнятті нормативних актів про працю робітників і 

службовців, у вирішенні трудових спорів, укладенні колективних договорів, 

контроль профспілок за дотриманням трудового законодавства – все це 

характеризує і специфіку застосованих в трудовому праві методів правового 

регулювання суспільних відносин [4, с. 117-119]. У підручнику «Радянське 

трудове право» більш пізнього періоду (1963 р.) Н.Г. Александров особливість 

методу правового регулювання визначив як участь профспілок у розробці і 

прийнятті нормативних актів про працю, розгляді трудових спорів, укладенні 

колективного договору і здійсненні профспілками контролю за додержанням 

трудового законодавства [6, с. 19]. В.С. Андрєєв метод радянського трудового 

права визначав як найбільш загальне вираження специфічних особливостей 

правового регулювання трудових і інших, тісно з ними пов’язаних, відносин, що є 

предметом даної системи норм права. Вчений вважав, характеристика методу 

правового регулювання повинна відображати загальну для всього кола суспільних 

відносин, що регулюється трудовим правом, рису правового регулювання, яка 

однак була б специфічною тільки для трудового права. Такою рисою є участь 

робітників і службовців через свої громадські організації – профспілки – в 

правовому регулюванні відносин, що складають предмет трудового права [602, с. 

10-11]. В.М. Догадов і О.С. Пашков, погоджуючись з думкою, що особливість 

методу трудового права виявляється через участь профспілок у регулюванні 

трудових відносин, однак вважали, що цього недостатньо. Метод трудового 

права, на думку В.М. Догадова і О.С. Пашкова, є комплексна категорія, а тому її 
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складовими є: а) участь профспілок у регулюванні трудових відносин;  

б) особливий правовий режим виконання обов’язків суб’єктами трудових відно-

син; в) диференційне встановлення умов праці; г) залежність між мірою праці і 

мірою винагороди за працю. Тобто В.М. Догадов і О.С. Пашков фактично 

окреслили комплексність методу трудового права. Окрім участі профспілок в 

регулюванні трудових відносин, вони включили такі особливості методу 

трудового права, як особливий режим виконання обов’язків суб’єктами трудових 

відносин; диференціацію встановлення умов праці; залежність між мірою праці і 

мірою винагороди.  

Через деякий час О.С. Пашков зауважив, що найбільш характерними 

способами регулювання трудових відносин є: а) договірний характер виникнення 

трудових правовідносин; б) особливий режим виконання взаємних обов’язків; 

в) поєднання централізованого і локального регулювання умов праці; 

г) позасудовий порядок застосування дисциплінарних санкцій і охорона прав; 

д) залежність між мірою праці і мірою винагороди; е) широка участь профспілок у 

створенні, застосуванні та контролі за дотриманням законодавства. А ще через 20 

років О.С. Пашков писав: оскільки сфера державного правового регулювання 

звужується, остільки в цих умовах колективні угоди стають одним із основних 

джерел трудового права [див. 527, с. 145-146].  Отже, автори визначили метод 

трудового права, як комбінований. В 1972 р. вийшла праця визначного корифея 

науки трудового права О.І. Процевського «Метод правового регулювання 

трудових відносин», яка охарактеризувала новий сучасний етап наукової 

розробки методу трудового права. Визначаючи метод правового регулювання як 

спосіб впливу на свідомість і волю людей, вчений насамперед підкреслив те, що 

метод відображає: а) характер взаємодії сторін, який впливає на правове 

становище суб’єктів трудових відносин (рівність чи підпорядкованість);  

б) ступінь визначеності наданих прав, який виражається в характері норм 

трудового права (імперативному чи диспозитивному); в) порядок встановлення 

прав і юридичних обов’язків суб’єктів трудових відносин (безпосередньо законом 

або нормативною угодою). Специфічність методу регулювання трудових відносин 
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може бути розкрита через всі характеризуючі ознаки, а не через яку-небудь ознаку 

[523, с. 103, 130-131], зауважує вчений. Необхідно зауважити, що і сучасне 

бачення змістовного наповнення методу трудового права, сформульоване в цьому 

визначенні, в тому чи іншому поєднанні повторюються, збагачуючись новим 

змістом в монографічних працях, підручниках з трудового права.  

Автори підручника «Советское трудовое право» (1987 р.) під редакцією  

В.С. Андрєєва і В.Н. Толкунової зауважують про те, що метод галузі права лише в 

кінцевому рахунку є спосіб впливу на свідомість і волю людей, а безпосередньо – 

це специфічні способи встановлення і застосування норм права, визначення 

змісту прав і обов’язків суб’єктів правовідносин у сфері трудового права [606, с. 

17]. Як нам уявляється, проблема методу правового регулювання є проблемою 

складного взаємозв’язку засобів правового регулювання – їх змістовної та об’єкта 

їх впливу – трудових відносин. А тому не випадковим є висновок В.М. Горшенєва 

про те, що при вивченні правового методу необхідно умовно виділяти два 

аспекти: один відображає характеристику способів впливу права на поведінку 

людей, інший – специфіку суспільних відносин, що підлягають регулюванню 

визначеною сукупністю норм права [153, с. 400]. Як зауважується в юридичній 

літературі,  «правове регулювання», і «метод правового регулювання» існує  в 

одній площині, а тому при з’ясуванні загального поняття «метод правового 

регулювання» необхідно виходити з досить чіткого і повного розуміння цілісності 

категорії «правове регулювання суспільних відносин», в числі основних 

характеристик якої присутній і спосіб впливу на поведінку людей [102, с. 49]. 

 Разом з тим необхідно зауважити:  якщо правове регулювання – це спосіб 

самого впливу права на суспільні відносини, то метод характеризує собою 

особливості і напрямок здійснення такого впливу, правового регулювання (про 

що ми уже говорили раніше). Отже можна сказати, що метод трудового права – це 

не просто спосіб, а цілеспрямований варіант його впливу на трудові відносини.  

І саме тому ознаки методу правового регулювання можна виявити практично в 

будь-якому елементі системи впливу права на трудові відносини, оскільки кожен 

із них функціонально і структурно зорієнтований на досягнення єдиної мети в 
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трудовому праві – зацікавленість в результатах праці всіх сторін трудових 

відносин і створення на цій основі соціально-партнерських відносин, які б 

враховували інтереси  працівника – людини-праці, роботодавця і держави. 

Отже, метод ввібрав у себе систему того юридичного інструментарію, який 

визначає напрямок правового регулювання. При цьому необхідно мати на увазі, 

що такого роду спрямованість задається сукупністю як об’єктивних, так і 

суб’єктивних чинників, що зумовлюють, на думку В.Ф. Яковлева, і факт 

існування методу правового регулювання, і його особливості [781, с. 59]. 

Можна відзначити, як ми зауважували раніше, що  правове регулювання і 

метод знаходяться в одній площині, крім того, ці дві категорії тісно пов’язані з 

правом,  оскільки  метод, як система певних способів, засобів, прийомів,  завдає 

відповідного  впливу на суспільні відносини. Цим самим метод правового 

регулювання зумовлює, відповідно відображає і розкриває ті характерні 

властивості,  які є притаманні праву як такому. А тому право людини на працю,  

як і інше право закладає в себе ті програмні настанови, які конценруються у 

способах правового регулювання  і відображаються у методі. Зі сказаного 

випливає й те, що право на працю є фундаментальним, суб’єктивним і 

невідчужуваним правом людини (що є методологічно обґрунтованим), в якому 

«відображена потреба держави і суспільства у необхідності створення 

матеріальних і духовних цінностей  для  життєдіяльності окремої людини,  її  сімї’  

і суспільства». Саме тому право на працю закріплено міжнародними правовими 

актами і визнано Конституцією України. Завдяки реалізації права на працю 

людина розкриває свій природний творчий потенціал і тим виражає свою 

особистість [527, с. 52]. Тому, насамперед, з вищесказаного необхідно, право 

людини на працю розглядати у тісній взаємодії з таким поняттям як право як 

таке, і  саме з цих позицій враховувати сутність та специфічні особливості 

трудових відносин, їхню цінність,  бо як підкреслює О. І. Процевський,  природна 

здатність людини до праці є основним, головним  джерелом  існування держави і 

суспільства [527, с. 21], а це є, у свою чергу, також передбачає проникнення у 

сутність людини-праці, її  особливостей,  розкриття  її розумового, творчого і 
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професійного  потенціалу,  тобто її  суб’єктивної сторони, яка віднаходить зв’язок 

і проявляється в суб’єктивному праві, що пов’язано безпосередньо з об’єктивним 

правом.  Разом з тим,  людина наділена природною здатністю до праці з моменту 

свого народження і  це є невіддільним від людини, як особистості,  а тому   її  

здатність до праці не може обмежуватися законами, незалежно від того, що вони 

«гарантують» взамін.  Законодавець не є творцем права, як наголошується  в 

юридичній літературі,  а тому він повинен лише визнавати права людини, як 

найвищу соціальну цінність і приймаючи закони таким чином захищати дані 

права. Крім того, реалізація прав людини в сфері праці уже закладена, 

запрограмована в її сутності і властивостях, що виникають з її потреб і інтересів, 

що зумовлені мотивами самої людини-праці. Адже важливою умовою 

життєдіяльності людей, зауважує В.І. Прокопенко, є праця, яка завжди становила і 

становить вольову діяльність, спрямовану на створення матеріальних цінностей 

[518, с. 7]. Тільки завдяки праці, продовжує вчений, люди можуть задовольняти 

свої матеріальні та моральні потреби. Саме тому праця становить єдність двох 

функцій: засобу до життя і сферу ствердження особи. Перша з цих функцій 

знаходить своє відображення в орієнтації працівника на матеріальне задоволення 

потреб результатами своєї праці; друга – в орієнтації працівника на зміст праці, її 

відповідність його внутрішнім запитам, моральне задоволення роботою [518, с. 7]. 

Тому право людини на працю, яке тісно пов’язане з таким правовим явищем 

як право, а воно є «соціальним явищем», певним чином відображає і розкриває 

регулятивний вплив права на трудові відносини. Факт існування та здійснення 

прав людини в сфері праці породжує особливі правовідносини – трудові. 

Особливі через те, що в основі трудових відносин лежить праця, як діяльність 

людини, як сукупність цілеспрямованих дій, що потребують фізичної або 

розумової енергії і мають за своє призначення створення матеріальних та 

духовних цінностей, розкриття творчого потенціалу людини як працівника, її 

розумових і фізичних властивостей [527, с.104]. Як влучно підкреслює 

О.І. Процевський, вже в цій тезі закладена та вирішальна думка, що свідчить про 

самостійність галузі трудового права, де праця розглядається як особливий об’єкт 
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правового регулювання нормами, що враховують і особливості особи, яка володіє 

природною здатністю до праці, саме ці особливості об’єкта правового 

регулювання, продовжує вчений, не укладаються в рамки цивільно-правової 

конструкції найма праці [527, с. 104]. Тому тільки трудовим відносинам 

притаманні такі властивості, які у інших відсутні. Вони мають тривалий, 

довгочасний, сталий характер, а тому займають основне місце в системі відносин 

галузі права. Трудові відносини мають таку унікальну особливість, як бути 

підставою для виникнення інших відносин у сфері праці і визначення їх змісту. 

Тільки трудові відносини мають рису трансформації зі свого змісту прав та 

обов’язків в інші відносини у сфері праці [527, с. 147]. Саме ці «індивідуальні 

особливості» трудових відносин потребують правового регулювання властивими 

тільки для них нормами трудового права. А звідси виявляється і основна, 

визначальна риса методу трудового права [527, с. 147]. Іншими словами, носієм 

індивідуальних властивостей методу правового регулювання є норма трудового 

права. З приводу вказаного В.Д. Сорокін підкреслює, що особливості методу 

правового регулювання як такого, необхідно шукати не на рівні галузі права, а в 

основі системи права – на рівні правової норми [613, с. 39]. Як підкреслює  

О.І. Процевський, специфічність методу регулювання проявляється… в змісті 

норм трудового права, що знаходять своє відображення в правовому становищі 

суб’єктів відносин [523, с. 107-110]. Разом з тим постає питання: чи всі елементи 

норми трудового права включають в себе, «несуть» в собі властивості методу 

правового регулювання? Не дивлячись на ту обставину, що єдності думок серед 

вчених щодо кількості і найменуванні елементів норми права немає й до сих пір, 

зауважимо на наступне: тільки в єдності всіх елементів: гіпотези, диспозиції і 

санкції норма права може виконати роль особливого регулятора суспільних 

відносин, стосовно до норми трудового права – трудових відносин. Відсутність 

хоча б однієї із них позбавляє її регулятивної властивості. З даного приводу  

А.М. Вітченко звертає увагу на те, що всі компоненти правового методу не 

можуть проявити себе лише тільки в гіпотезі, чи тільки в диспозиції, чи тільки в 

санкції. В структурних елементах норми права виражаються лише окремі правові 
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прийоми, але ніяк не метод правового регулювання в цілому [102, с. 54]. Таким 

чином можна дійти висновку, що проявом властивостей методу правового 

регулювання є всі елементи правової норми, тобто норма в цілому. Але мова йде 

не просто про властивості методу трудового права, які вносить насамперед норма 

трудового права, а про його специфічні властивості. Тому ми повністю 

підтримуємо позицію О.І. Процевського про те, що метод правового регулювання 

розкривається через характер норм права, …визначається передусім становищем 

суб’єктів трудового правовідношення, …закладений в диспозиції норми права 

[102, с. 108]. Якщо ж визнати, що специфіка методу закладена також в санкції, то 

ми визнаємо, що так званий «імператив» по відношенню до відповідальності 

повинен набути якихось нових рис самими сторонами, по відношенню до тих, які 

вже встановила держава в законах, тобто договірного характеру. Договірний 

характер відповідальності за нормами трудового права підкреслює в своїй роботі 

Н.О. Мельничук [386]. Ведучи мову про договірний характер відповідальності за 

нормами трудового права необхідно дати чітку відповідь на питання: які в даному 

випадку гарантії для працівника як більш слабкої сторони у трудових відносинах? 

Так, ст. 130 КЗпП України встановлює загальні підстави й умови 

матеріальної відповідальності працівників. При цьому, при покладенні 

матеріальної відповідальності права і законні інтереси працівників гарантуються 

шляхом встановлення відповідальності тільки за пряму дійсну шкоду, лише в 

межах і порядку, передбачених законодавством, і за умови, коли така шкода 

заподіяна підприємству, установі, організації винними протиправними діями 

(бездіяльністю) працівника. Матеріальна відповідальність обмежується певною 

частиною заробітку працівника і не повинна перевищувати повного розміру 

заподіяної шкоди, за винятком випадків, передбачених законодавством (ст. 132 

КЗпП України). Крім того, випадки обмеженої матеріальної відповідальності 

працівників (ст. 133 КЗпП України); межі матеріальної відповідальності у 

випадках, коли фактичний розмір шкоди перевищує її номінальний розмір (ст. 135 

КЗпП України); умови щодо укладення договору про повну матеріальну 

відповідальність (135-1 КЗпП України) і т.д. визначається законодавством. Як 
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бачимо, держава виступає в якості гаранта, для того, щоб розмір відповідальності 

не перевищував середнього місячного заробітку працівника. Пояснюється це тією 

обставиною, що саме заробітна плата, як правило, є основою існування самої 

людини-працівника. Це ж стосується й дисциплінарної відповідальності. Тому 

влучними в даному випадку є слова О.І. Процевського про те, що метод 

регулювання трудових відносин складається із елементів як способу, при якому 

сторонам надана визначена ініціатива, так і способу, при якому держава прямо і 

безпосередньо нормує поведінку учасників відносин [523, с. 125]. 

Отже, скоріше можна вести мову про деяку специфіку умов, при настанні 

яких виникають трудові правовідносини, тобто про юридичні факти, а отже такий 

елемент норми трудового права як гіпотезу, але аж ніяк не про санкцію саме в 

трудовому праві. Бо наприклад, договірна відповідальність властива саме 

цивільному праву, але аж ніяк не трудовому праву. 

Як висновок, можна вказати на те, що якщо говорити про «власне» 

властивості методу трудового права, то можна стверджувати, що носієм їх є 

норма трудового права з її всіма структурними елементами. Якщо ж говорити про 

специфіку методу правового регулювання трудових відносин, то можна 

стверджувати, що носієм їх є не вся норма трудового права в цілому, а тільки 

окремі її елементи: диспозиція і гіпотеза. Тому можна сказати, що гіпотеза, 

диспозиція і санкція, одна з яких у відповідних випадках зумовлює характер самої 

норми трудового права не може не позначатися і на характері самого методу 

правового регулювання трудових відносин, останній, через відповідний спосіб, 

вносить сам відповідні зміни у напрямок правового регулювання. Але специфічні 

властивості методу правового регулювання (його змістовної частини) не криються 

лише в змісті структурних елементів норм трудового права. На дану обставину 

вказує саме визначення методу правового регулювання як сукупності (системи) 

засобів, способів, прийомів, яке в юридичній літературі отримало широке 

розповсюдження, в тому числі й в трудовому праві. І.В. Рукавішнікова, яка 

досліджувала метод фінансового права дійшла висновку, що теорія «єдиного 

методу», яка сформувалася у вітчизняній науці, побічно підтверджує той факт, що 
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кожна галузь права наділяється специфічним набором способів правового 

регулювання … котрий типовий для тієї чи іншої сфери суспільних відносин [561, 

с. 88]. Саме поштовхом, на нашу думку, для такого специфічного набору способів 

правового регулювання виступають правові явища, які за влучним висловом 

С.С. Алексєєва утворюють глибинний шар матерії права, трійцю: зобов’язання, 

дозволи і заборони. Саме загальні дозволи і заборони виступають у якості свого 

роду активного центру, «передаточного механізму», що повинен приймати 

активні імпульси, сигнали від суспільного життя, її духовних начал, а потім уже у 

вигляді загальних регулятивних начал, що втілюють пануючі соціальні цінності, 

як би поширювати їх на все право, і тим самим визначати характер і напрямки 

правового регулювання суспільних відносин [22, с. 259], і визначати специфіку 

властивостей методу правового регулювання завдяки пропорціям між дозволом і 

забороною, які є неоднаковими стосовно до предмету регулювання відповідних 

галузей права, в даному випадку трудового права. Разом з тим, визначаючи 

пропорцію наприклад, між дозволом і забороною необхідно мати на увазі, що 

присутність дозволів чи заборон не означає витіснення одного із компонентів, 

адже наявність в нормах права великої кількості дозволів ще не свідчить про 

надання суб’єктам права широкої дозвільної свободи, оскільки, як зазначав  

В.М. Горшенєв, «кожний із способів («глибинних шарів матерії» вид. мною Н.Г.) 

як би є присутнім або в прямому, або в потенційному стані» [154, с. 115]. Таку ж 

думку розвиває і Н.Н. Семенюта, доказуючи, що характер юридичного 

регулювання визначається не кількістю, а якістю заборон і дозволів, тобто тим, 

що держава визнає соціально корисним, а що – недопустимим. «Головне – це 

зміст, цілі правового впливу на суспільні відносини, необхідність надання яким 

необхідних форм, напрямків, в результаті і обумовлює вибір конкретних способів 

правового регулювання» [574, с. 16]. 

Отже, що більше буде переважати в тому чи іншому методі правового 

регулювання: чи дозвіл, чи заборона – залежить насамперед від багатьох факторів-

чинників, але передусім це правова система, роль держави в самому суспільстві як 

гаранта, як представника, чи як посередника у врегулюванні відносин між людьми, 
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трудовими колективами, громадськими організаціями, що представляють відповідні 

інтереси людей, колективів, це історичні традиції, рівень культури і, безумовно, 

природа відносин, що регулюється. Як вірно зауважує О.І. Процевський, це правове 

явище для кожної галузі права має визначатися комплексно з урахуванням усіх 

особливостей правового регулювання, тобто тих відносин, які підпадають під дію 

норм трудового права [523, с. 146]. 

Трудові відносини як предмет правового регулювання включають три 

елементи: майновий, управлінський і охоронний [679, с. 18-20]. Особливості 

кожного елемента впливають на вибір даної якісної пропорції щодо загальних 

регулятивних начал (дозволу чи заборони), які, втілюючись у норму права, 

(шляхом прийняття її законодавчим органом) визначають її характер, і таким 

чином визначають характер і напрямки (мету) правового регулювання. Яке це 

буде регулювання: імперативне чи диспозитивне, тобто який спосіб правового 

регулювання обрати, визначає метод, відповідно до особливостей кожного елемента 

трудових відносин: майнового, управлінського, охоронного [679, с. 18-20].  

В майнових відносинах, як правило, переважає диспозитивне регулювання, 

в управлінських відносинах є обов’язковість рішень роботодавця для працівників, 

в охоронних – передусім охорона і захист прав працівників, тому, як правило, 

переважає імперативне регулювання. Отже, в регулювання трудових відносин 

включаються як імперативні, так і диспозитивні начала. В трудовому праві 

імперативне і диспозитивне регулювання дістало назву державного і колективно-

договірного, індивідуально-договірного регулювання – за характером 

регулювання і централізованого і локального – за рівнем регулювання. І це не 

просто дань назві, а відображення свого роду специфіки, яку закладають в 

змістовну методу, способи правового регулювання, відчуваючи на собі вплив 

трудових відносин. Так, до прикладу, основу колективно-договірного 

регулювання утворює колективний догові, як засіб захисту прав працівників.  

Дані способи правового регулювання, що є складовою методу, невід’ємні 

один від одного, здійснюють свій вплив на суб’єктів трудових відносин та 

суб’єктів трудового права спільно. Метод правового регулювання трудових 
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відносин, в якості системи, поєднує в собі державний (централізований), 

колективно-договірний (локаьний) і індивідуально-договірний способи, які є 

взаємообумовленими між собою і не можуть діяти ізольовано один від одного. Тому 

метод правового регулювання трудових відносин, щоб краще реалізувати свою 

галузеву мету і завдання, проявляється шляхом поєднання чи співвідношення 

відповідних способів правового регулювання,  кожен з яких взаємодіючи між собою 

забезпечує в, цілому, ефективність правового регулювання.  

Дані засоби, способи, прийоми утворюють юридичний інструментарій 

самого права, а також діяльності щодо його реалізації. Відповідаючи на питання 

які фактори будуть визначальними у виборі відповідного засобу, способу правового 

регулювання трудових відносин – відповідь буде однозначною – все залежить від 

того, яку мету переслідує законодавець піддаючи регулюванню той чи інший вид 

відносин. Адже конкретний вибір відповідного засобу, способу правового 

регулювання чітко проявляється на стадії визначення мети (завдань). Від даної 

обставини залежить той факт, який характер норми буде закладено: дозволу чи 

заборони. Для об’єктивно визначеного кола суспільних відносин держава визначає 

метод правового регулювання, підкреслює О.І. Процевський, шляхом котрого вона 

бажає досягнути поставленої мети. Виходячи із даної мети визначається зміст і 

характер норми права, що регулює даний вид суспільних відносин [523, с. 108]. Саме 

в такий спосіб реалізована мета набуває об’єктивності, визначеності і конкретності. 

 Без засобів, зазначав Д.А. Керімов, мета є нереальною, нездійсненною, як і 

при відсутності мети існуючі засоби (добавимо від себе – способи, прийоми) не 

можуть досягнути відповідного результату [239, с. 279]. Сама постановка мети 

вже включає в себе певні передбачення способів її досягнення. Тому хочеться 

зауважити тим авторам, котрі допускають незалежне існування юридичного 

інструментарію (засобів, способів, прийомів) поза будь-яким зв’язком з метою. 

Так і мета законодавства визначає ті правові засоби, способи, прийоми, за 

допомогою яких дана мета досягається.  

Специфіка мети трудового права як галузі, потребує особливої сукупності 

засобів, способів чи навіть прийомів їх застосування, тобто правового 
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регулювання трудових відносин. Так, регулюючи працю державного службовця 

законодавець заклав здебільшого норму імперативного характеру. Тому, в 

правовому регулюванні трудових відносин державного службовця переважає 

державне (централізоване) регулювання, так як метою здійснення державної 

служби є виконання функцій держави. Умови праці фізичної особи-роботодавця з 

працівниками визначаються, як правило, на індивідуально-договірному рівні. 

Разом з тим, необхідно зазначити, що тільки здатність до правового регулювання 

наділяє сукупність правових способів, засобів, прийомів цілісністю, а не просто 

механічною сумою певних елементів. Правове регулювання трудових відносин, 

як уже зауважувалось раніше, не може забезпечити ні один із елементів методу 

самостійно, воно здійснюється одночасно всіма його компонентами в їх 

органічному взаємозв’язку і завдяки цим зв’язкам.  

Тому, визначаючи метод

 правового регулювання необхідно, на нашу 

думку, визначати його не як сукупність …, а як систему саме у змістовному його 

значенні. Крім того, виходячи із законів логіки ніяка правова категорія не може 

бути піддана аналізу сама із себе. Тому визначаючи метод як сукупність засобів, 

способів, прийомів… не зовсім вдалим є, на нашу думку, словесна інтерпретація 

деяких авторів про те, що в трудовому праві існують не способи (рівні) правового 

регулювання трудових відносин, а методи. Виходить, що сам метод правового 

регулювання включає в себе ще відповідні методи. Інша справа – якщо ми будемо 

досліджувати не метод галузі права (метод правового регулювання), а 

методологію науки трудового права як вчення про методи пізнання об’єкта науки. 

Але постає питання: що є первинним при визначенні галузі трудового права: 

метод поряд з предметом, чи механізм правового регулювання? І як вони між 

собою змістовно співвідносяться? Тим більше, що метод правового регулювання, 

                                                 

 І ще одна обставина на яку необхідно звернути увагу. Часто при викладенні теоретичного 

матеріалу про метод правового регулювання використовують, як синоніми «спосіб» і « метод» 

правового регулювання. При цьому в одних випадках дозвіл, припис, заборона розглядаються 

як методи, в інших, як способи правового регулювання. Визначення методу дається як система 

(сукупність) способів, засобів, прийомів; як спосіб впливу, потім же знову зустрічаємо вислови: 

метод це система способів, засобів прийомів; і далі: існують такі методи (а не способи !) 

правового регулювання. Де ж логіка? 
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також розглядається під кутом зору сукупності (системи) юридичного 

інструментарію (способів, засобів, прийомів), як у вчених – теоретиків права [див. 

213, с. 215, 247], так і вчених – представників галузевого спрямування [491, с.16; 

674, с. 45; 675, с. 26; 672, с. 7; 755, с. 17; 136, с.32]. Відомим є тільки той факт, 

що механізм правового регулювання в трудовому праві, зокрема, й як правило в 

інших галузях права, не належить до проблем, які б широко обговорювалися 

вченими. Дана проблема не розкривається на сторінках у відповідних розділах 

підручників права, монографічних досліджень. Напевно це пояснюється тією 

обставиною, що дане визначення, яке було закладене як першочергове, і 

залишається по сьогодні таким в основі, як взятої в єдності системи правових 

засобів, за допомогою якої забезпечується результативний правовий вплив на 

суспільні відносини [14, с. 267] не виражає тих юридичних особливостей, які 

притаманні саме будь-якій галузі, в тому числі галузі трудового права. А це в 

свою чергу позбавляє тієї практичної цінності, що робить галузь унікальною, 

надає їй своєї ізюминки, і навіть шарму. Так, О.І. Процевський, який присвятив 

свої дослідження методу правового регулювання трудових відносин, робить 

висновок про те, що механізм правового регулювання є більш ширшим поняттям, 

ніж метод. Вчений стверджує, що метод регулювання входить в поняття 

механізму, але при цьому не втрачає самостійного значення [523, с. 105-106]. 

Аналогічної позиції притримується І.В. Рукавишникова, яка вважає метод 

правового регулювання самостійним, хоча і специфічним елементом правового 

механізму, поряд з правовою нормою, правовідношенням, реалізацією 

суб’єктивних прав і суб’єктивних юридичних обов’язків [560, с. 217]. За 

допомогою методів правового регулювання всі елементи механізму правового 

регулювання отримують відповідне направлення [561, с. 57]. 

У свою чергу В.Ф. Яковлєв, який присвятив дослідження цивільно-

правовому методу регулювання суспільних відносин, визначив механізм 

цивільно-правового регулювання в якості необхідної, але вторинної ознаки галузі 

права. Він вважає, що ознаки галузі права не повинні розглядатися як 

однопорядкові. А отже, вирішальною з них є предмет галузі, оскільки він – ознака 
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матеріальна, визначальна. Однак вона не відображає юридичних особливостей 

галузі. Остання може бути визнана такою лише тоді, коли вона наділена 

специфікою за своїми юридичними ознаками: принципами, функціями, методом, 

механізмом регулювання, а також характеризується названими структурними 

ознаками і відомим виокремленням її законодавства. При цьому, якщо принципи, 

функції і метод в різних аспектах концентрують у собі юридичний зміст галузі, то 

механізм правового регулювання як сукупність засобів правового впливу, 

структурні ознаки галузі і відмежування її законодавства є ознаками вторинними, 

формальними. Вони безпосередньо не відображають змісту галузі права, є 

другорядними по відношенню до первинних юридичних ознак (принципів, 

функцій, методу) і існують лише постільки, оскільки сформувалися ці останні. 

Роблячи підсумок вчений зауважує, що особливості галузевого механізму 

регулювання можуть бути розкриті лише через призму специфіки методу галузі 

[780, с. 15-16; 779, с. 28]. Важливо визначити, зауважують А.М. і 

М.В. Лушнікови, як метод, який виступає способом організації правового зв’язку 

суб’єктів регульованих суспільних відносин, співвідноситься з механізмом 

правового регулювання як сукупністю засобів правового впливу на суспільні 

відносини. Очевидно, підкреслюють вчені, що вони перетинаються в змістовній 

частині і мають деякі елементи, що збігаються, наприклад, юридичні факти або 

рівні правового регулювання. Але метод відображає швидше статичний зріз 

правової дійсності, тобто своєрідну схему того, як норми галузі права впливають 

на предмет правового регулювання. Механізм правового регулювання відображає 

сам процес впливу норм права на суспільні відносини, що регулюються, тобто 

його динамічну складову. При цьому, що дуже важливо, метод впливає на 

механізм правового регулювання, так як саме функціонування даного механізму 

здійснюється у вже сформованому і організованому правовому зв’язку суб’єктів 

[342, с. 480-481]. Метод, як ми зауважували раніше, є напрямком правового 

регулювання (впливу), виражає сутність того чи іншого режиму регулювання 

(який задається в нормі права), він показує насамперед, якими способами, 

засобами чи завдяки поєднанню (співвідношенню) яких способів можна досягти 
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поставлених завдань і досягти тієї мети, яка стоїть в процесі правового 

регулювання. Механізм правового регулювання показує завдяки чому досягається 

таке правове регулювання. Адже визначити поняття механізму, значить 

відповісти на питання: заради чого він створений і для чого функціонує. При 

цьому метод, концентруючи у собі специфіку предмета, вбирає в себе всі 

первинні пласти матерії та інші правові явища, що властиві даній галузі. Механізм 

правового регулювання може мати різноманітну сукупність правових явищ-

регуляторів, які не обов’язково можуть відображати специфіку самого предмета, 

оскільки тон регулювання задає сам метод, втягуючи у себе, «за потребою» той чи 

інший правовий регулятор, «втягування» якого залежить також від юридичного 

факту, який є зв’язуючим містком між нормою права і правовідносинами (і не 

тільки). Іншими словами механізм правового регулювання надає правові засоби, а 

метод обирає їх, в залежності від специфіки відносин, правового становища 

суб’єктів, дії функцій тощо. Можна сказати, що механізм обслуговує метод, який 

є його складовою, при цьому вони знаходяться у одній площині і є самостійними 

категоріями, і одночасно тісно взаємодіючими та обумовлені один одним. Тому 

механізм є завжди сукупність, а метод – система. Не можна погодитись з 

висновком А.М. і М.В. Лушнікових про те, що метод відображає швидше 

статичний зріз правової дійсності. Вірніше необхідно ставити питання інакше, що 

мається на увазі: якщо метод галузі – тоді це статика, якщо метод правового 

регулювання – тоді динаміка. Тому якщо говорити про механізм правового 

регулювання і метод правового регулювання, то це завжди динаміка. З 

вищевказаного випливає і той висновок, що про первинність при визначенні 

галузі трудового права щодо механізму правового регулювання питання взагалі не 

стоїть, оскільки предмет і метод, принципи правового регулювання добре з цим 

справляються. Можна ставити навіть питання про те, що механізм правового 

регулювання є більш загальнотеоретичною проблемою, ніж галузевою, що, звісно, 

потребує подальших досліджень. 



 258 

3.2. Специфіка та ознаки сучасного методу правового регулювання  

трудових відносин 

 

Як уже зауважувалося, метод правового регулювання трудових відносин 

носить комплексний характер. Разом з тим, «не можна в нього включати 

елементи, які природно об’єктивні і не залежать від волі суб’єктів трудових 

відносин» [527, с. 146]. 

Звертаючись до аналізу комплексного характеру методу трудового права, на 

що вказують більшість вчених, ми погоджуємось з думкою Р.З. Лівшиця, про те, 

що дана риса не є відмінною властивістю трудового права, так як комплексний 

характер носить метод більшості галузей [679, с. 27].  

Виясняючи значення і специфіку методу правового регулювання трудових 

відносин необхідно вказати також на співвідношення об’єктивного і 

суб’єктивного в методі правового регулювання. Не дивлячись на те, що 

одностайної відповіді на це питання немає серед науковців, зазначимо, що ми 

підтримуємо саме ту точку зору, де метод правового регулювання є саме 

суб’єктивним, і не через те, що «метод правового регулювання «виходить» від 

власних органів, що приймають і застосовують право» [646, с. 354; 647, с. 312], а 

через те, що сам процес правового регулювання вже передбачає дію, а дія 

можлива завдяки суб’єктам права, його творцям, і не тільки на законодавчому – 

централізованому рівні, а й на договірному (локальному). Разом з тим, вчені 

відзначають, що метод правового регулювання необхідно характеризувати не 

однією, хай навіть важливою рисою, а їх сукупністю [523, с. 108; 491, с. 16], 

тобто комплексністю, тим більше, якщо це стосується його специфіки. 

Так з теоретичної точки зору на думку С.С. Алексєєва, специфічні риси 

методу правового регулювання виражені в особливостях правового статусу 

суб’єктів, в підставах формування правовідносин, способах визначення їх змісту, 

в юридичних санкціях [14, с. 294].  У більш сучасних працях автор вважає, що 

методи правового регулювання виражають саму суть, стержень того чи іншого 

юридичного режиму, який в свою чергу, «виражає ступінь жорсткості 
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юридичного регулювання, наявність відомих обмежень або пільг, допустимий 

рівень активності суб’єктів, межі їх правової самостійності [17, с. 370-371, 375]. 

В сучасній науці трудового права при визначенні методу, як правило, 

виділяють такі специфічні його особливості (риси)

: [див. 491, с. 16-21] 

особливості правового становища суб’єктів; поєднання централізованого, 

локального та індивідуального правового регулювання трудових відносин; єдність 

і диференціація правового регулювання трудових відносин; участь працівників та 

їх об’єднань у формуванні змісту трудових відносин; локальне правове 

регулювання трудових відносин; наявність специфічних способів захисту 

порушених трудових прав учасників правовідносин; співвідношення 

централізованого і локального регулювання суспільних відносин, що є предметом 

даної галузі права; співвідношення (поєднання) договірного, рекомендаційного та 

імперативного способів правового регулювання; специфічність способів захисту і 

самозахисту трудових прав і забезпечення обов’язків; рівність сторін трудового 

договору з підпорядкуванням їх в процесі роботи внутрішньому трудовому 

розпорядку організації; диференціація правового регулювання праці; залежність 

винагороди від колективних та індивідуальних результатів праці [755, с. 19-22; 

461, с. 47-48; 491, с.19-20; 627, с. 13-14; 674, с. 48; 682, с. 16-18]. На думку 

Г.С. Гончарової, В.В. Жернакова, С.М. Прилипко, особливості методу трудового 

права проявляються й у нормотворенні, де єдність і диференціація правового 

регулювання існують у нерозривному зв’язку [669, с. 11].  Як бачимо, серед 

сучасних науковців немає єдності щодо питання компонентної структури методу 

трудового права. Різними авторами виокремлюються різні складники його 

властивостей. Специфіка методу трудового права у сучасній науковій літературі 

визначається головним чином у підручниках, про що й зауважує 

О.І. Процевський. Якщо їх систематизувати, то можна виявити наступні 

особливості: а) поєднання централізованого та локально-договірного регулювання 

відносин у сфері праці; б) поєднання рівноправного положення сторін трудових 

відносин з підпорядкуванням їх у процесі праці правилами внутрішнього 

                                                 

 Деякі автори виділяють специфічний комплекс способів правового регулювання праці. 
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трудового розпорядку; в) договірний порядок праці та визначення її умов;  

г) специфічні способи захисту трудових прав та забезпечення виконання трудових 

обов’язків; д)залежність винагороди від індивідуальних і колективних результатів 

праці [527, с. 148].  

 Дещо специфічно визначають метод трудового права А.М. Лушнікова, 

М.В. Лушніков, називаючи його методом соціального партнерства, і додають до 

деяких вище перерахованих ознак методу двоєдину роль держави в правовому 

регулюванні трудових відносин не тільки в якості законодавця, але й учасників 

соціального партнерства в сфері праці; юридичні факти, з якими норми трудового 

права пов’язують виникнення, зміну або припинення правовідносин [342, с. 491-

497; 349, с. 404-410]. При бажанні перелік ознак можна збільшити, однак, для 

найбільш повного і цілісного аналізу, виявлення закономірностей і взаємозв’язків 

вказаних ознак методу, бажано використовувати компонентний або системно-

компонентний підхід

. Адже метод трудового права має складну внутрішню 

структуру. Всі його особливості є взаємопов’язаними і взаємообумовленими. 

Кожен з компонентів обумовлений специфікою і динамізмом суспільних 

відносин, що регулюються трудовим правом. Системно-компонентний підхід при 

аналізі методу правового регулювання трудових відносин дозволяє синтезувати 

особливості і фрагментарні характеристики компонентів, що є його складовою як 

єдиного об’єкта дослідження. Разом з тим, хотілося зупинитися на деяких 

моментах. Безсумнівно, що всі перераховані ознаки, так чи інакше 

характеризують особливості не методу правового регулювання, а здебільш 

особливості трудових відносин. Наприклад: рівність сторін трудового договору з 

підпорядкуванням їх в процесі роботи внутрішньому трудовому розпорядку 

організації; договірний порядок праці та визначення її умов, тощо. Воно й не 

дивно, оскільки метод правового регулювання трудових відносин 

взаємообумовлений предметом даної галузі і піддавався вивченню саме через 

його призму. В цьому також є сенс, оскільки саме завдяки трудовим відносинам, 

                                                 

 Системний підхід – це підхід, при якому будь-яка система (об’єкт) розглядається як 

сукупність взаємозв’язаних елементів (компонентів). 
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що складають предмет трудового права, метод, як та «губка» всмоктує в себе 

специфічні їх властивості, що дозволяють краще зрозуміти саму сутність права та 

його елементи, при цьому набуваючи конкретної спрямованості, направленості, 

мети, що визначається у завданнях самої галузі. Тому основною специфічною 

ознакою методу правового регулювання трудових відносин і є саме те, що він 

взаємообумовлений предметом галузі трудового права. Адже «правові прийоми, 

що складають зміст галузевого методу, – це не сума відособлених, нічим не 

пов’язаних між собою і регулюючими відносинами явищ, а стійка система 

правових заходів, закладених законодавцем з урахуванням предмету правового 

регулювання в тій чи іншій галузі права, що оформлюють специфічність 

відповідної галузі порівняно з іншою» [102, с. 55]. Специфічні ознаки методу «в 

сукупності з предметом трудового права відособлюють визначену групу 

суспільних відносин в єдиному і складному явищі – праві»,  зауважував 

Р.З. Лівшиць [329, с. 117-118]. 

Звідси розглянемо та виокремимо, використовуючи системно-

компонентний підхід, інші специфічні ознаки методу правового регулювання 

трудових відносин у порівняльному аналізі з іншими галузями права, зокрема 

цивільного, де наглядно буде видно специфіку методу трудового права. Але 

встановлення специфіки саме первинних ознак галузі, в даному випадку 

трудового права і цивільного є неможливим без звернення до критеріїв 

розмежування публічного та приватного права. В порівняльному аспекті 

трудового права з цивільним можна відзначити, що трудове право ввібрало в себе 

елементи приватного й публічного права, а тому, як зауважується в юридичній 

літературі,воно займає проміжне становище в системі публічного та приватного 

права [301, с. 44; 305, с. 74]. Дана обставина пояснюється як походженням самої 

галузі права, так і сьогоднішнім становищем, тією роллю, яку трудове право 

повинно відігравати в житті суспільства. Трудове право сформувалось як 

органічне поєднання двох великих інститутів: трудового договору та інституту 

охорони праці (фабричного законодавства) [301, с. 43]. Це дозволяє говорити про 

дуалізм трудового права [122, с. 68], про змішану його природу, що поєднує в 



 262 

собі елементи приватного й публічного, та дозволяє говорити про специфіку 

правового регулювання трудових відносин. Так російський вчений Е.Б. Хохлов, за 

словами А.В. Кузьменко, запропонував трактувати галузь трудового права як 

єдність державно-нормативного і договірного регулювання суспільних відносин, 

що виникають у сфері праці [301, с. 44; 305, с. 74]. Такий підхід до галузі 

трудового права як єдності державно-нормативного і договірного регулювання 

суспільних відносин у сфері праці, на думку О.В. Кузьменко, дозволяє виділити 

групи відносин, у регулюванні яких переважає той чи інший метод [301, с. 44-45]. 

Очевидно, продовжує автор, що в умовах ринкової економіки договірний метод є 

характерним для взаємовідносин основних суб’єктів трудового права – 

працівника та роботодавця, а також для взаємовідносин роботодавця з колективом 

працівників і громадськими організаціями, що представляють їх інтереси. 

Державно-нормативне регулювання, крім встановлення правових рамок для 

договірних відносин вказаних вище суб’єктів, проявляється в функціонуванні у 

сфері праці різних державних органів, відносини яких з роботодавцями та 

громадянами містять вкрай мало договірних елементів і направлені на 

забезпечення нормального функціонування трудових відносин [301, с.44-45]. 

Дійсно, трудове право ввібрало в себе як приватноправові так і публічно-правові 

елементи, що зумовлено самим соціальним призначенням трудового права, та 

колом тих відносин, що входять до його предмету. Разом з тим, така подвійна 

природа відносин, що поєднує в собі приватноправові і публічно-правові начала 

(елементи), дала підстави деяким вченим як в минулому, так і в сучасному 

столітті, зробити висновки про те, що окремі інститути трудових відносин можуть 

регулюватися різними галузями права: зокрема адміністративного і цивільного, а 

звідси – застосовуватися різні методи правового регулювання, використовуватися 

правові засоби, що першочергово склалися в інших галузях. Звідси набула 

поширення точка зору деяких авторів про розчинення галузі трудового права в 

цивільному або адміністративному, проголошувалась криза галузі трудового 

права як така [див. напр. 84; 444, с. 80; 325, с. 13; 70, с. 22-23; 567; 65; 484, с.175]. 

На відміну від трудового права, цивільне право, як стверджують вчені-цивілісти, 
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складає основу приватного права [484, с. 167]. Зауважується, що поряд із 

визнанням цивільного права загальним приватним правом, цивільне право та 

приватне право слід розглядати тотожним приватному праву. …«Цивільне право» 

та «приватне право» слід вживати як однакові за змістом [484, с. 175]. Така 

позиція підтримується багатьма цивілістами [699, с. 13-14; 583]. При цьому 

зауважується, що цивільне право і приватне право мають однакові предмет і 

методи правового регулювання. Будь-які складові приватного права… 

охоплюються цивільним правом, оскільки мають своїм предметом відносини між 

юридично рівними учасниками, які регулюються на засадах диспозитивності [484, 

с. 175]. Визнавати таке положення, значить припускати саме те, що правове 

регулювання цивільних відносин здійснюється лише на диспозитивних засадах. Не 

дивлячись на ту обставину, що право об’єктивно поділяється на дві сфери (публічне 

і приватне право), й існують саме два методи правового регулювання суспільних 

відносин, а саме – метод субординації, за якого регулювання здійснюється на 

владно-імперативних засадах, та метод координації, за якого правове регулювання 

здійснюється на диспозитивних засадах, – як перший, так і другий способи 

правового регулювання теоретично можуть застосовуватися до будь-якої сфери 

суспільних відносин, зазначав Й.О. Покровський. Який саме спосіб буде 

застосовуваний у тому чи іншому випадку в конкретному історичному суспільстві, – 

це залежить від усієї сукупності життєвих умов [484, с. 175]. Хоч і право має 

безспірно своєю метою корисне, благо в істинному значенні цього слова, публічне і 

приватне право не можна відокремлювати одне від одного тільки об’єктивно, 

необхідно брати до уваги і різні способи діяльності, за допомогою яких досягається 

благо, як ціль (мета) [761, с. 76].   

Не дивлячись на суттєву різницю, протиріччя між приватним і публічним 

правом не є абсолютним. При регулюванні приватних відносин, … в більшій або 

меншій мірі завжди пасивно беруть участь загальні інтереси. З цим знаходиться 

безпосередньо: змішаний характер деяких частин права та динаміка, зміна меж 

між приватним і публічним правом [758, с. 76].  
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Публічне і приватне право, не дивлячись на перший погляд щодо їхньої 

різноплановості, утворюють діалектичну єдність, вони «мають сенс тільки у 

поєднанні – як приватне право ніщо без публічного, так і навпаки» [297, с.7-8]. Як 

слушно зауважує П.М. Рабінович, об’єктивною передумовою такої єдності засад 

«приватності» й «публічності» у державно-юридичному праві є така їхня загальна 

фундаментальна властивість, як власне, соціальність [541, с. 28]. Саме вона 

лежить в основі їхньої взаємної «системності» та дозволяє піддавати їх 

закріпленню, регулюванню й контролю за допомогою певних соціальних важелів, 

інструментів [541, с. 28]. 

Метод галузі, як правило, має комплексний характер, а тому відповідно до 

специфіки відносин, як і кожної галузі, у цивільному праві проявляються саме не 

один, а два методи правового регулювання: імперативний (субординації) та 

диспозитивний (координації). І це не через те, що саме так комусь захотілося, а в 

силу об’єктивної реальності. Будь-яке правове регулювання, незалежно від того, 

чи є воно публічне, чи приватне, є діяльністю, в структуру якої входять такі 

елементи, як мета, суб’єкт, об’єкт (предмет), дії, знаряддя, результат. Особливості 

цих елементів визначають специфіку правового регулювання. Оскільки предмет 

діяльності становить частину реальної дійсності, на яку впливає людина за 

допомогою права, то відповідно визначення того, що регулюють, може мати 

тільки матеріальний характер, а того, як регулюють буде мати характер 

формальний. А отже, специфіку основних складових права неможливо виявити 

без аналізу як їх предмету, так і методу, і таким чином віднести відповідну галузь 

до тієї чи іншої сфери права. Якщо брати до уваги коло суспільних відносин, що 

входить до предмету трудового, а також цивільного права, то воно може бути 

визначено виходячи із різних факторів: економічних, соціальних, політичних. Але 

ці відносини наділені певними ознаками, які саме з позицій діяльнісного підходу 

уособлюють в собі характеристики їх елементів. Так, якщо говорити про мету, то 

в зміст мети взаємодій, що підлягає правовому регулюванню входить інтерес. 

Інтерес суб’єктів трудового правовідношення і цивільного різняться: в 

цивільному виступають приватні інтереси учасників цивільних правовідносин, в 
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трудовому – «працівник і роботодавець, знаходячи один одного на ринку праці, 

задовольняють у першу чергу свої власні потреби та інтереси, вони зацікавлені в 

результатах праці» [527, с. 106]. Дана зацікавленість проявляється в наявності 

партнерських відносин між ними. У реалізації цього напрямку важлива роль 

належить такій громадській організації, як профспілки [527, с. 106].  

Співвідношення диспозитивних і імперативних норм є неоднаковим у 

трудовому і цивільному галузях права, і залежать, передусім, від співвідношення 

в них приватних і публічних начал. Диспозитивність регулювання може 

проявлятися не тільки в змісті норм права, але й у можливості вибору сторонами 

однієї із передбачених законом альтернатив, одного із варіантів поведінки.  

В трудовому праві норми трудового права прямо не передбачають можливості 

вибору варіанту поведінки сторонами, на відміну від цивільного права. Разом з 

тим, ст. 9-1 КЗпП України встановлює додаткові трудові і соціально-побутові 

пільги. Одночасно ст. 9 КЗпП України встановлює недійсність умов договорів про 

працю, які погіршують становище працівників порівняно з законодавством про 

працю. Іншими словами колективні договори, угоди, трудові договори не можуть 

містити умов, що обмежують права або знижують рівень гарантій працівників 

порівняно з законодавством про працю. Отже, суб’єктам трудового права 

надається можливість урегулювати свої відносини в колективно-договірному або 

індивідуально-договірному порядку. Як наслідок, більшість норм трудового права 

встановлюють мінімальний стандарт трудових прав і носять соціальний характер. 

Сторони трудових правовідносин за своєю ініціативою можуть самостійно 

врегулювати свої відносини з тими лише обмеженнями, що нові умови не можуть 

погіршувати становище працівників. Саме тут поєднується можливість 

встановлювати нові правила поведінки в договірному порядку з пріоритетним 

захистом більш слабкої сторони трудових відносин – працівників. В цивільному 

праві свобода сторін не є обмеженою ні нормативною владою зі сторони держави, 

ні якоюсь іншою – оскільки «сторони в договорі можуть відступити від положень 

актів цивільного законодавства і врегулювати свої відносини на власний розсуд» 

(ст. 6 ЦК України). Цим ми хочемо показати, що якісні показники у перевазі тих 
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чи інших норм: імперативних чи диспозитивних, а звідси способів (методів) 

регулювання у їх специфічному поєднанні (співвідношенні) характеризують 

правовий зміст галузі, а отже і її метод правового регулювання.  

Таким чином, в трудовому праві яскраво проявляється така ознака методу, 

як поєднання (співвідношення) державного (централізованого), колективно-

договірного та індивідуально-договірного регулювання відносин у сфері праці. Як 

підкреслює Р.І. Кондрать’єв, «поєднання централізованого і локального 

регулювання є не тільки одним з елементів методу трудового права (серед інших), 

скільки конкретним проявом єдності методу, його головною, визначальною 

рисою» [271, с. 127]. До речі, І.Я. Кисельов, досліджуючи метод правового 

регулювання за кордоном, наголошував на тому, що в цих країнах характерним є 

співвідношення авторитарного (централізованого) і автономного 

(децентралізованого) методів регулювання трудових відносин [243, с. 28-29].  

У цивільному праві метод, за своїм характером, «характеризується правовою 

ініціативою та диспозитивністю» [484, с. 156].  

Виокремлення відповідних способів правового регулювання, які впливають 

один на одного шляхом поєднання і співвідношення, дозволяють визначити 

подальше регулювання трудових відносин на відповідних рівнях, які проявляють 

себе у системі соціального партнерства. Зокрема, соціальне партнерство 

реалізується на таких рівнях: генеральному (національному), галузевому, 

міжгалузевому, територіальному і локальному, або виробничому – на рівні самого 

підприємства, установи, організації.  

Норми права, що приймаються на галузевому, територіальному та 

локальному рівнях, завжди несуть у собі елементи централізованих норм, або, як 

правило, одного із принципів трудового права. У більш загальному вигляді можна 

сказати, що зв’язок між усіма рівнями правового регулювання трудових відносин 

будується на основі принципу: норми більш нижчого рівня ієрархії не можуть 

погіршувати становище працівників порівняно з нормами вищого рівня ієрархії. 

Співвідношення рівнів правового регулювання постійно змінюється, формуються 

нові моделі поєднання рівнів, а це в свою чергу говорить про те, що відбувається 
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зміна та вдосконалення правового регулювання праці, внаслідок якого 

відбувається трансформація, диференціація ознак трудового правовідношення, що 

традиційно виділялися в науковій літературі, що є неминучою відповіддю на 

вимоги нового часу, внаслідок якого розвиваються та появляються нові форми 

організації праці, такі як «нетипова» трудова зайнятість, тощо. Можна сказати, що 

відбувається динамізм трудового права в цілому і динамізм трудових відносин 

зокрема. Саме динамізм трудових відносин в значній мірі обумовлює динамізм 

самого трудового права. А цьому сприяє в деякій мірі децентралізація і 

багаторівневість правового регулювання трудових відносин. Використання 

декількох рівнів правового регулювання дозволяє створити таке поєднання 

загального та особливого в трудових відносинах, при якому можливе врахування 

інтересів усіх суб’єктів трудового права [226, с. 34]. Ще в радянський період  

Р.І. Кондрат’єв писав, що таке поєднання є «одним з ефективних способів 

пом’якшення протиріччя між нормативністю права з одного боку, і його 

формальною визначеністю з іншого» [271, с. 130]. В сучасних умовах 

господарювання  регулювання трудових відносин має швидко реагувати на зміни, 

які відбуваються в суспільстві, тобто воно повинно бути гнучким, а це означає, 

що саме динамізм правового регулювання повинен стати головною рушійною 

силою, певним орієнтиром розвитку трудового права як галузі. Саме дана 

обставина завжди, на всіх етапах історичного розвитку трудового права визначала 

принципові особливості методу правового регулювання трудових відносин: 

статика і динаміка, як правило, зумовлювали централізацію і децентралізацію. Так 

централізоване регулювання втрачає колишню жорстку імперативність, на фоні 

соціального партнерства, але набуває нового характеру: загальні вихідні начала 

регулювання, мінімальні гарантії встановлюються саме на централізованому 

рівні. Як підкреслює Г.В. Хникін, його домінуюча, пануюча роль, яка була 

характерна для періоду соціалізму, замінена на допоміжну, субсидіарну» 

[700,с.103]. Разом з цим, особливої ваги набувають локальні правові акти і вся 

система соціального партнерства, як система взаємовідносин між працівниками 

(представниками працівників) і роботодавцями (представниками роботодавців). 
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Але чи можна говорити про допоміжну, субсидіарну роль централізованого 

регулювання, тобто роль держави у правовому регулюванні трудових відносин? 

Адже коли ще немає законодавства, орієнтованого на ринкову модель 

суспільства, говорити про це ще рано. Так як саме вільний ринок у деякій мірі 

привів до того, що представники цивілістичної науки стали відкрито пропагувати 

за цивільно-правове регулювання відносин найму праці. А тому трудове право є 

особливою формою здійснення соціальної політики держави: встановлення для всіх 

суб’єктів сфери трудового права обов’язкових стандартів праці, в тому числі і 

мінімальних, зміну яких держава не повинна допускати. Іншими словами, повинна 

бути посилена охоронна діяльність держави, яка виражається у здійсненні контролю 

та нагляду за дотриманням трудового законодавства, у формуванні ефективних 

механізмів регулювання трудових спорів шляхом вдосконалення механізмів 

досудового і судового захисту соціально-трудових прав працівників. Лише в цьому 

випадку зміна ролі держави у зв’язку з переходом від зверхцентралізації і множинної 

імперативності до децентралізації і договірного регулювання не спричинить 

ослаблення правової захищеності працівників, і навіть з цієї точки зору трудове 

право повинно залишатися самостійною галуззю права, яке за багатьма 

положеннями є принципове: відрізняється від інших галузей права. 

Вирішення завдань, що стоять перед трудовим правом знаходить своє 

безпосереднє відображення в методі правового регулювання трудових відносин, і, 

зокрема в своєрідному поєднанні (співвідношенні) всіх рівнів правового 

регулювання трудових відносин. Саме така структурна модель методу правового 

регулювання трудових відносин здатна забезпечити найбільш повне і оптимальне 

узгодження інтересів і працівників, і роботодавців, і держави. Але чи можна 

баланс інтересів вважати вирішальним елементом у методі трудового права? – 

ставить цілком доречне питання О.І. Процевський. Адже соціально-трудові 

відносини та відносини, які тісно пов’язані з ними мають значно ширший зміст 

ніж ті питання, які охоплюються нормативними актами, що приймаються 

суб’єктами соціального партнерства. Сукупність відносин, які об’єднуються в 

окрему галузь, мають свій зміст і у кожному із елементів змісту є свій інтерес. 
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Виникає запитання – то чи забезпечує соціальне партнерство такі питання як 

охорона праці, оплата праці, робочий час, час відпочинку, дисципліна праці, 

матеріальна і моральна відповідальність тощо. У більшості ці питання є 

компетенцією держави, а не соціального партнерства [527, с. 150]. «Соціальне 

партнерство в сучасних умовах господарювання можна вважати лише складовою 

методу трудового права, оскільки через його наявність розкривається внутрішня 

сутність, напрям і мета правового регулювання» [527, с. 150], забезпечується 

баланс інтересів сторін як працівників так і роботодавців.  

Відтак, хотілося звернути увагу на те, що і сьогодні специфіка трудового 

права як галузі права дозволяє вести мову про колективну модель соціального 

партнерства як певної цінності, про розширення договірного регулюючого впливу 

через колективні договори і угоди. Разом з тим, відповідні тенденції розвитку 

сфери праці сприяють постановці питання щодо посилення значимості 

індивідуалістичного аспекту соціально-партнерських відносин між конкретним 

працівником і роботодавцем.  

Так М.М. Сібільов констатує, що у цивільному праві не стоїть питання про 

забезпечення балансу інтересів сторін цивільно-правових відносин. Чому? Тому 

що сторони знаходяться в рівному становищі, і кожен отримує свою порцію 

юридичних прав та обов’язків. Це виявляється в тому, що: 1) учасниками 

приватних позитивно-правових відносин завжди виступають особи (фізичні або 

юридичні), обсяг правоздатності яких є формально однаковим (рівним), за 

винятком деяких законодавчих обмежень [484, с. 161]. Зміст та обсяг 

правоздатності учасників приватних правовідносин не залежить від таких 

факторів, як громадянство, місцезнаходження певного органу чи установи в 

ієрархічній структурі державного механізму тощо; 2) учасники приватноправових 

позитивних відносин є взаємно незалежними (непідпорядкованими) [484, с. 161]. 

У приватному праві ніхто з його суб’єктів формально не може нав’язувати свою 

волю іншому. Ніхто не може бути формально змушеним вступати чи не вступати 

у приватні правовідносини. Правочин, вчинений особою проти справжньої волі, 
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зокрема, внаслідок застосування до неї фізичного чи психічного тиску з боку 

другої сторони або з боку іншої особи, визнається судом недійсним [484, с. 161]. 

Особливий правовий статус суб’єктів трудових відносин, і в першу чергу 

працівника як найбільш слабкої сторони, породжує наступну важливу ознаку 

методу трудового права – особливий характер захисту прав та інтересів суб’єктів 

трудового права. Разом з тим, необхідно зауважити, що термін «захист трудових 

прав» застосовується в різних значеннях як у законодавстві, так і в науковій 

літературі. А отже, внести деяку точність можливо, якщо розділити поняття 

охорони і захисту прав, про що неодноразово підкреслювалося в юридичній 

літературі. С.А. Іванов висунув і обґрунтував більш новітню концепцію 

соціального призначення трудового права, яка була проголошена у свій час 

німецьким вченим Г. Зинцгеймером [349, с. 331]. На його думку, трудове право за 

своєю природою має гуманістичний характер і є, насамперед, і головним чином, 

правом охорони праці. Соціальна спрямованість є стратегічною метою трудового 

права. Завдання трудового права можуть змінюватися в залежності від 

конкретних соціально-економічних і політичних умов розвитку суспільства. Але 

соціальне призначення трудового права залишається незмінним, … і ще більше 

повинно бути правом охорони праці в майбутньому [225, с. 38; 226, с. 12]. Дана 

аксіома є актуальною і сьогодні, адже цільовим призначенням трудового 

законодавства і трудового права як галузі права саме за своєю суттю, є охорона, 

захист прав і законних інтересів працівників, які, як правило, реалізуються в 

гарантіях. А якщо призначення цільове, то воно пронизує все трудове 

законодавство і всі інститути трудового права як галузі. Такою соціальною 

спрямованістю не характеризується ні одна галузь права. Не дивлячись на ту 

обставину, що способи захисту трудових прав в КЗпП України не закріплені, 

ними як правило є: державний нагляд і контроль за дотриманням трудового 

законодавства; захист трудових прав працівників професійними спілками; 

судовий захист. Як наслідок, у відповідних способах наочно проявляється 

поєднання діяльності державних органів, включаючи і діяльність судів як органів, 

що розглядають індивідуальні трудові спори, з діяльністю органів, сформованих 
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на соціально-партнерських засадах: комісій по трудових спорах, примирних 

комісій, трудового арбітражу, посередника. А отже, одним із особливих елементів 

механізму захисту трудових прав є соціальне партнерство (соціальний діалог), як 

форма взаємодії і погодження інтересів працівників (їх представників), 

роботодавців (їх організацій), органів державної влади і органів місцевого 

самоуправління.  

Право нічого не варте без державного апарату, який здатний реально і 

ефективно здійснювати наглядові і контрольні функції. Разом з тим, не потрібно і 

переоцінювати роль держави у сфері трудових відносин, так як більшість питань 

вирішується на рівні галузі, регіону, окремо взятого роботодавця.  

Професійні спілки є також законними і повноважними представниками 

працівників, а отже, вони, як законні їх представники, здійснюють контрольні 

функції за дотриманням трудового законодавства з метою як охорони так і 

захисту їх прав і інтересів [див. дет. 519, с. 86]. Необхідно зазначити, що ні одна 

інша громадська організація не має таких повноважень. Повноваження 

профспілки закріплені в ст. 2 Закону «Про професійні спілки, їх права і гарантії 

діяльності» [506] від 15. 09. 1999 р. Місцю і ролі профспілок у захисті трудових 

прав працівників присвячена праця І.О. Снігірьової [597, с. 147-149].  Необхідно 

відзначити, що діяльність профспілок, здійснення їх повноважень і функцій 

обумовлено специфікою захисту прав і інтересів самих працівників, як більш 

слабкої сторони у трудових відносинах, на відміну від роботодавця, бо як відомо, 

роботодавець є більш сильнішою стороною у трудових відносинах, як власник 

виробництва.  Крім того сам об’єкт захисту – права працівників, основне з яких є 

право на працю, як суб’єктивне природне право, також зумовлює специфічні 

властивості охорони і захисту прав працівників даним суб’єктом, що потребує 

певних процедур, в залежності від суб’єкту і об’єкту спору: комісії по трудових 

спорах, суди, трудовий арбітраж, примирна комісія. 

Разом з тим, сьогодні необхідно констатувати, що в сучасних умовах 

господарювання сучасний статус профспілки приближений до розуміння їх 

правового статусу до інших європейських країн. Їх повноваження зосереджені, 
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повторимось на  контрольній функції щодо охорони праці і дотримання трудового 

законодавства, соціального партнерства тощо. Але також ми вимушені 

констатувати і той факт, що в сучасних умовах господарювання  наблюдається 

повна пасивність первинних організацій профспілок, голів профспілок 

відповідних установ і організацій, які «зрослися» інтересами з роботодавцями і 

вже показали свою інертність і нездатність виконувати властиві їм повноваження 

щодо захисту і відстоювання законних прав і інтересів працівників.  Сьогодні від 

працівників профспілка вимагає лише систематичної плати членських внесків, які 

навіть вносяться не добровільно,  а утримуються із заробітної плати працівників. 

Більш того, основна маса «профспілкових лідерів»  є практично беззмінною, 

оскільки як «приходить» з керівником підприємства, установи, так і «йде» разом з 

ним. Тому на сьогодні основним завданням законодавця є забезпечення 

незалежності профспілок як зі сторони роботодавця так і сторони держави. 

Якщо брати до уваги захист цивільних прав і інтересів, то вони є 

відмінними від трудових, як у способах, так і в самому порядку і характері самого 

захисту (ст.ст. 16, 19, 20 ЦК України). Так, право на захист цивільних прав особа 

здійснює на свій власний розсуд. Звідси, особа має право на самозахист свого 

цивільного права від порушень і протиправних посягань. Одним із способів 

захисту цивільних прав є самозахист. Феномен самозахисту необхідно віднести до 

числа приватноправових елементів, характерних саме для сучасного цивільного 

законодавства в силу його приватноправового характеру та загальних засад 

цивільного законодавства. Разом з тим, у трудовому праві самозахист трудових 

прав необхідно розглядати як відмову працівника від виконання роботи, що не 

передбачена трудовим договором, у випадках загрози життю, здоров’ю 

працівника тощо.  

Отже, в методі трудового права яскраво проявляється соціальне 

призначення трудового права, яке виражається в напрямках його впливу на 

трудові відносини, пронизується в принципах, реалізується насамперед через 

норми, нормативно-правові акти, що закріплюють здебільшого певні гарантії 

здійснення прав і законних інтересів працівників та «супроводжують» їх у процесі 



 273 

всієї трудової діяльності: від працевлаштування аж до звільнення (виходу на 

пенсію). Необхідно також зауважити, що трудове законодавство закріплює право 

працівників на соціальне страхування, яке поширюється на всіх осіб найманої 

праці, незалежно від того, чи працюють вони в державному, громадському чи 

приватному секторі. Спираючись на наукові дослідження сучасних учених у 

галузі права соціального забезпечення [див. 481, с. 487], можна зробити висновок 

про те, що інститут обов’язкового соціального страхування «став повноцінною 

частиною права соціального забезпечення, оскільки ні цивільно-правовий спосіб, 

ні адміністративно-правовий спосіб регулювання в чистому вигляді не могли 

забезпечити реальний захист прав та інтересів потерпілих від нещасних випадків 

на виробництві та членів їх сімей: перший – в силу неможливості регулювання 

економічних відносин виключно методами влади і підпорядкування; другий – в 

силу закріплення формальної юридичної, а не фактичної рівності учасників. 

Підсумком розвитку … законодавства стало розумне поєднання в даному 

правовому інституті публічно-правового та приватно правового регулювання» 

[248, с. 78]. Наступною специфічною рисою методу правового регулювання 

трудових відносин є єдність і диференціація. Саме дана ознака методу набирає 

вагомого значення у зв’язку з динамікою трудових відносин, адже саме правове 

регулювання праці спонукає використання способу єдності та диференціації.  

Погляди вчених-трудовиків на категорію «єдність і диференціація» є 

неоднозначними. В теорії трудового права єдність і диференціацію традиційно 

відносили і відносять до числа важливих характеристик методу трудового права 

[95, с. 87; 681, с. 118; 167, с. 53-55; 124; 145; 244, с. 89; 679, с. 30-31; 681, с. 20-21; 

678, с. 21], деякі вчені пов’язують єдність і диференціацію трудового 

законодавства з принципами трудового права [670; 595, с. 118; 673].  

Єдність і диференціація правового регулювання мають власне свої зовнішні 

і внутрішні передумови. Зовнішньою передумовою єдності і диференціації 

трудового права як галузі права є взаємообумовленість публічного і приватного 

права (його елементів), завдяки чому трудове право призначено обслуговувати 

само себе, відповідно до мети, завдань і функцій.  
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Тому утворення трудового права як самостійної галузі права з її предметом, 

методом та принципами регулювання, які є відмінними за своєю суттю і 

змістовним наповненням від інших галузей права є не дань історичній традиції, а 

є об’єктивними закономірностями, в основі яких лежить межа співвідношення 

приватних і публічних інтересів, що зумовлює наявність динаміки між 

публічними і приватними елементами в системі права. Це у свою чергу зумовлює 

зовнішню як єдність, так і диференціацію правового регулювання трудових 

відносин. В свій час Р.З. Лівшиць, провівши правове дослідження заробітної 

плати, сформулював тезу про те, що єдність тільки тоді є справжньою, коли вона 

диференційована, а диференціація досягає мети тільки тоді, коли вона єдина [327, 

с. 39]. Ю.П. Орловский, виходячи із філософського положення про 

співвідношення одиничного, особливого і загального, стверджував, що 

диференціація сприяє єдності трудового права, а єдність створює умови для 

диференціацію правового регулювання праці [224, с. 317]. 

 Диференціація правового регулювання трудових відносин необхідна, однак 

визначальним началом (основою) правового регулювання є те, що об’єднує його в 

єдине ціле – праця людини як діяльність, що складає серцевину змісту трудових 

відносин. Тому внутрішня єдність і диференціація правового регулювання 

трудових відносин визначаються предметом, методом і принципами трудового 

права як системи норм права (норм-принципів), що регламентують відносини, які 

виникають і розвиваються в процесі використання найманої праці. Необхідність 

диференціації в правовому регулюванні відносин, пов’язаних із застосуванням 

праці в різних сферах людської діяльності, не означає обов’язкового виникнення 

нових критеріїв, способів правового регулювання праці, приєднання до неї нових 

правових явищ. Метод правового регулювання трудових відносин за своїм 

змістовним наповненням уже поєднує в собі, відповідно до специфіки предмету – 

державне (централізоване), колективно-договірне (локальне) і індивідуально-

договірне регулювання, де проявляється єдність і диференціація, а тому і дозволяє 

максимально врахувати особливості цього правового регулювання при 

дотриманні знову ж таки принципу: «непогіршення умов праці» порівняно із 
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трудовим законодавством. З огляду на це, вважаємо за недоречне акцентування 

окремої уваги М.В. Лушнікова на таких правових явищах як рівність, заборона 

дискримінації, нормативно-правове обмеження прав, індивідуалізація, які 

розглядаються автором саме поза способами правового регулювання (методу).  

Єдність предмета інститутів трудового права, передбачає і єдність способів 

(методу) правового регулювання, які діють у взаємодії, забезпечуючи реалізацію 

один одного: поєднання (співвідношення) державного (централізованого), 

колективно-договірного (локального) і індивідуально-договірного регулювання 

трудових відносин. Дана специфіка взаємодії способів правового регулювання не 

є властивою, як правило, ніякій іншій галузі права. Іншими словами можна 

сказати так: те, що об’єднує, тобто обумовлює єдність правового регулювання 

трудових відносин: предмет, метод, принципи, тобто родова категорія – те і 

різнить: зумовлює диференціацію правового регулювання – видова категорія. При 

цьому у кожній галузі права відбувається «своє», своєрідне наповнення єдності і 

диференціації, що зумовлена предметом, методом і принципами правового 

регулювання суспільних відносин.  

В основу диференціації правового регулювання трудових відносин, на 

основі об’єктивних факторів може бути покладена направленість методу – 

способів правового регулювання: державного (централізованого), колективно-

договірного (локального) і індивідуально-договірного регулювання трудових 

відносин, що будуть враховувати особливий підхід до регулювання праці 

спеціальних суб’єктів трудових відносин, забезпечуючи таким чином рівність 

прав і можливостей у сфері праці всіх суб’єктів трудових відносин. Таким чином, 

диференціація правового регулювання трудових відносин, відповідно до 

специфіки останніх, може здійснюватися на державному (централізованому) 

рівні, шляхом прийняття імперативної норми щодо встановлення певних 

особливостей у режимі, умовах праці та її охорони, встановлення певних пільг чи 

переваг, специфіки відповідальності тощо; на колективно-договірному 

(локальному) рівні, шляхом прийняття договірної (локальної) норми, що 

конкретизує, доповнює імперативну норму, в межах цієї норми, а також 
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прийняття договірної (локальної) норми, з питань, які взагалі не врегульовані на 

державному (централізованому) рівні; на індивідуально-договірному рівні, 

шляхом конкретизації договірної (локальної) норми. Точність у визначенні 

способів правового регулювання дозволяє домогтися оптимального поєднання 

різних інтересів, як на рівні підприємства, галузі, так і держави, успішно 

вирішувати завдання соціального, економічного, характеру. Тому важливим 

завданням є визначення меж диференціації за рівнями правового регулювання. 

Більшість вчених, як зауважувалося раніше, незалежно від галузей права 

визначають метод правового регулювання як сукупність юридичних прийомів, 

способів впливу на суспільні відносини з метою їх врегулювання [613, с. 91-92; 

523, с. 95-96; 732, с. 104; 30, с. 29]. Як бачимо, в методі, через специфічні способи 

впливу, зокрема, через норми трудового права забезпечується необхідна 

поведінка суб’єктів, як учасників трудових правовідносин. Такої «специфічності» 

методу трудового права надає один з його невід’ємних атрибутів – єдність і 

диференціація трудового законодавства, що сприяє чіткому адресату правових 

норм із загальною сферою дії і норм, дія яких обмежена визначеним колом осіб 

або ж визначеним видом трудових відносин. Норми трудового права виражають 

загальні, принципові положення, що характеризують трудове право як галузь 

права з урахуванням сукупності всіх відносин сфери трудового права (загальні 

положення, що характеризуються єдністю правового регулювання), або ж 

закріплюють тільки окремі сторони загальних принципіальних положень або 

окремих видів трудових відносин, (спеціальні положення, що характеризуються 

диференціацією правового регулювання).  

Диференціація правового регулювання, звісно, властива й іншим галузям 

права, однак саме в трудовому праві вона набуває особливого значення. Як 

підкреслює A.M. Лушнікова, диференціація є «глибинною властивістю трудового 

права» [344, с. 3]. Сьогодні, в умовах розвитку «нетипових» форм трудової 

зайнятості, посилення гнучкості правового регулювання праці, модифікації 

традиційних ознак трудових відносин, диференціація правового регулювання в 



 277 

трудовому праві набуває особливого значення і є одним з основних напрямів 

розвитку трудового законодавства.  

Під впливом різних факторів як об’єктивного, так і суб’єктивного 

характеру, що спричиняє динамізм трудових відносин і викликає відповідні зміни 

«є очевидним необхідність суттєвого оновлення трудового законодавства, що в 

свою чергу передбачає пристосування його до процесу виникнення і розвитку 

нових трудових відносин і нових форм організації праці. Її закріплення в нормах 

права є прояв специфіки методу правового регулювання трудового права, 

оскільки останній, що поєднує єдність і диференціацію, централізоване, локальне 

і договірне регулювання, як раз і дозволяє максимально врахувати особливості 

нетипових трудових відносин» [341, с. 193-194]. Дана обставина ще раз підкреслює 

яскравий прояв у трудовому праві публічного і приватного елементів. Як влучно 

зауважив відомий німецький філософ Мартин Хайдеггер, – людина повинна 

однаково ясно побачити і зваблення публічності, і немощі приватності [694, с. 191]. 

У цьому вислові, стосовно до трудового права, необхідно підкреслити, що жорстка 

централізація однаково є шкідливою вседозволеній децентралізації, і навпаки, а тому 

необхідне розумне поєднання (співвідношення) як централізованого (державного), 

так і локального (договірного) правового регулювання трудових відносин, яке, 

звісно, включає в себе оптимальний баланс між державним регулюванням і 

свободою (розсудом) між самими сторонами договірного регулювання. Отже, 

єдність і диференціація складає характерну рису трудового законодавства і 

знаходить своє відображення (прояв) у змісті методу трудового права. 

Наступною специфічною ознакою методу трудового права є рівність 

(рівноправність) прав і можливостей суб’єктів трудового права взагалі і суб’єктів 

трудових правовідносин зокрема у рамках певних груп працівників, роботодавців. 

Але специфіка даної ознаки полягає не у назві, а в тому, що наповнює змістовно 

даний принцип. Звісно, працівник і роботодавець не можуть бути рівноправними 

партнерами у буквальному розумінні цього слова. Не можуть з економічної точки 

зору по тій простій причині, що роботодавець, як правило, виступає власником 

засобів виробництва, а працівник надає свою робочу силу відповідно до своїх 
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здібностей, інтелекту, іншими словами, відповідно до своїх розумових і фізичних 

можливостей. Трудове право, яке мало і має за своєю природою соціальну 

направленість, повинно нівелювати вказану нерівність між працівником і 

роботодавцем, і захистити в економічному розумінні більш слабкішу сторону 

трудових правовідносин. З іншого боку, в інтересах розвитку виробництва, 

покращення матеріального достатку, яке необхідно і для суспільства, і для 

держави, трудове право, шляхом поєднання (співвідношення) способів правового 

регулювання повинно визначити правове становище працівника і роботодавця 

шляхом встановлення прав, обов’язків, гарантій і заходів відповідальності 

(наприклад, заборона погіршувати становище працівників порівняно з діючим 

законодавством). У даному випадку мова йде не про рівність у обсязі прав і 

обов’язків як працівника, так і роботодавця (на відміну між окремими групами 

працівників і роботодавців), а про встановлення для сторін однакових 

можливостей впливати на долю трудового правовідношення з точки зору його 

виникнення, зміни та припинення. Про це також у свій час зауважувалося в 

юридичній літературі [595, с. 92]. Виходячи з принципу свободи праці рівність 

сторін полягає передусім у тому, що норми трудового законодавства є 

обов’язковими для виконання як працівниками, так і роботодавцями. У 

юридичній літературі побутує думка про те, що становище сторін 

характеризується поєднанням рівності суб’єктів сторін трудового договору в 

момент укладення трудового договору і взяття на себе працівником обов’язку 

підкорення владі роботодавця у процесі здійснення трудової функції. З приводу 

цього А.М. Лушніков і М.В. Лушнікова зауважують, що методу трудового права 

характерним є особливе поєднання координації і субординації на різних етапах 

тривалого трудового правовідношення [346, с. 155]. 

Наприклад, в цивільному праві дії учасників відносин відрізняються 

юридичною рівністю, що виявляється у тому, що учасники … відносин є взаємно 

незалежними (не підпорядкованими) [578, с. 16], наділені ініціативністю [715, с. 18].  

Як зауважувалося вище, у трудовому праві рівноправність, що ґрунтується 

на суспільній рівності всіх людей, означає, що кожному члену суспільства 
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надаються рівні з іншими його членами юридичні можливості. Але люди нерівні в 

здібностях використання наданих їм можливостей. Саме це й обумовлює 

нерівність людей, коли при рівних умовах один може виконати роботу значно 

більшого обсягу, ніж інший, і відповідно одержати більш високу винагороду, 

зауважував у свій час В.І. Прокопенко [518, с. 47]. Отже рівність в трудовому 

праві між сторонами трудових відносин є формальною, навіть між самими 

працівниками, вона виступає як міра відповідності між особистими вольовими 

зусиллями працівників і реально доступним для них набором прав на отримання 

соціальних благ. Важливим є й те, що в результаті і трудової діяльності, і 

цивільної досягається відповідний результат – задоволення суб’єктами своїх 

інтересів, які є різними і задовольняються вони за допомогою правових засобів, 

які є різними за своєю юридичною природою.  

Оскільки трудові відносини виникають і існують у часі виключно на 

підставі трудового договору, то й як правило, вчені виділяють у якості 

самостійної риси методу трудового права «договірний характер праці». 

Договірний характер властивий укладенню будь-якої угоди. У сучасних умовах 

господарювання саме угода лежить в основі виникнення та зміни трудових 

правовідносин. Це твердження не викликає сумнівів. В основі виникнення і 

динаміки трудових правовідносин лежать дії його суб’єктів. Договірний характер 

проявляється в індивідуально-договірному (трудовий договір) і в колективно-

договірному (колективні договори і угоди) правовому регулюванні. Розширення 

договірного регулювання трудових відносин є сьогодні однією з основних 

тенденцій розвитку трудового права. Посилення договірних начал виражається, 

перш за все, в тому, що на законодавчому рівні закріплено можливість 

регулювання трудових і безпосередньо пов’язаних з ними відносин шляхом 

укладення колективних договорів, угод, трудових договорів. Разом з тим, 

договірний характер методу трудового права проявляється, як правило, не стільки 

при укладенні трудового договору, скільки у відносинах соціального партнерства. 

В сучасний період договірне регулювання займає значне місце в регулюванні 

відносин у сфері праці. Держава сьогодні не регулює всі нюанси трудових 
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відносин, а встановлює лише мінімальні гарантії у сфері праці. Всі інші 

компоненти існування трудових відносин визначаються на рівні конкретної 

організації (роботодавця) [677, с. 26]. В умовах ринкової економіки відносини 

між працівниками та роботодавцями засновані на свободі, самостійності та 

саморегулюванні. Це проявляється у розширенні сфери індивідуально-

договірного та локального регулювання, розвитку інституту соціального 

партнерства, усуненні держави від прямого управління відносинами у сфері праці. 

У трудовому договорі за згодою сторін можуть встановлюватися умови праці,  що 

передбачають більш високий рівень встановлення  гарантій для працівників, 

порівняно з централізованим законодавством, оплати праці, встановлення різного 

роду доплат, надбавок та інших пільг для працівників [677, с.243].  Після 

укладення трудових договорів в трудовому законодавстві можлива реалізація 

трудових прав і обов’язків також на договірній основі, шляхом домовленості  

сторін трудового договору.  Основне, щоб при цьому гарантії, які надаються 

працівнику, як слабшій стороні трудового договору, не були нижчі в порівнянні з 

тими, що закріплені в законодавстві.  

Але при всьому тому навряд чи можна погодитися з думкою Н.І. Дівеєвої, 

Н.О. Мельничук про те, що відповідальність у трудовому праві носить договірний 

характер, про що ми зауважували раніше. Так Н.І. Дівеєва підкреслює, що 

юридична відповідальність в трудовому праві має таку специфіку, що її реалізація 

здійснюється в рамках трудового правовідношення, підставою виникнення якого 

є трудовий договір. Тому, робить висновок вчена, відповідальність у трудовому 

праві носить, зазвичай, договірний характер. Отже, договірний характер 

відповідальності працівників визначається, у першу чергу, тим, що 

відповідальність не розглядається ...поза договірних відносин, без наявності 

трудового правовідношення. Реалізація юридичної відповідальності в трудовому 

правовідношенні здійснюється не державними органами, а роботодавцем (його 

представником), тобто однією із сторін трудового договору, що наділений 

владними повноваженнями» [183, с. 13]. Дійсно, неоспорюваним фактом є те, що 

реалізація юридичної відповідальності здійснюється в рамках трудового 
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правовідношення, підставою виникнення якого є трудовий договір. Бо як кажуть, 

поза трудовими відносинами, при заподіянні шкоди, може наступати цивільно-

правова відповідальність. Разом з тим, необхідно розрізняти характер 

відповідальності та порядок її запровадження (реалізації). Укладення трудового 

договору між сторонами ще аж ніяк не означає її договірного характеру, оскільки 

умови, підстави та порядок покриття шкоди, заподіяної працівником визначається 

законодавством. Так ст. 132 КЗпП України визначає, що при покладенні 

матеріальної відповідальності права і законні інтереси працівників гарантуються 

шляхом встановлення відповідальності тільки за пряму дійсну шкоду, лише в межах 

і порядку, передбачених законодавством. Ця відповідальність, як правило, 

обмежується певною частиною заробітку працівника і не повинна перевищувати 

повного розміру заподіяної шкоди, за винятком випадків, передбачених законо-

давством. В цьому полягає суть матеріальної відповідальності: вона не може мати 

договірного характеру, з огляду на ту обставину, що заробітна плата є основою для 

існування (життя) людини, а тому розмір її відшкодування обмежується середнім 

місячним заробітком. Матеріальна відповідальність понад середній місячний 

заробіток допускається лише у випадках, зазначених у законодавстві (ст. 132 КЗпП 

України). І якщо матеріальна відповідальність має двосторонній, обопільний 

характер, то дисциплінарна відповідальність – ні. Про який договірний характер 

може йти мова. Всі без винятку заходи матеріальної і дисциплінарної відпові-

дальності переслідують спільну мету і виконують однакові функції, хоча в механізмі 

кожного з цих заходів може виходити на перший план якась окрема характеристика 

регулювального впливу інституту відповідальності в трудовому праві. 

 З самого свого зародження і виникнення трудове право мало гуманістич-

ний, моральний характер, соціальне призначення. Його першочерговою метою є 

захист інтересів працівника як більш слабкої сторони трудових відносин. Саме 

тому дана мета, поряд із створенням комфортних, сприятливих умов праці, 

узгодженістю і захистом обох сторін трудових відносин визначають характер 

методу і «гуманізм функції трудового права» [527, с. 255]. Дотримання принципу 

соціальної справедливості є однією з умов реформування трудового 
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законодавства та приведення його у відповідність з Конституцією України, 

вважає Н.М. Хуторян. Суть цього принципу, вказує вчена, полягає в притягненні 

до матеріальної відповідальності у строгій відповідності із законом, у зменшенні 

розміру матеріальної відповідальності залежно від вини, майнового стану 

сторони, яка заподіяла матеріальну шкоду [709, с. 237]. 

Отже, можна говорити про багатофакторну обумовленість методу правового 

регулювання, про його складну природу. 

 

Висновки до розділу 3 

 

1. Метод правового регулювання трудових відносин – це система 

взаємопов'язаних і взаємообумовлених правових засобів,  які виражають основні 

особливості галузі трудового права та за допомогою яких здійснюється вплив на 

свідомість і поведінку суб’єктів трудових відносин та здійснюється регулювання 

трудових та тісно пов’язаних з ними відносин, відповідно до мети і завдань 

трудового права. 

 2. З моменту свого зародження трудове право характеризувалося і 

характеризується соціальним призначенням.  Тому першочерговою  метою 

трудового права є захист інтересів людини-праці та створення таких умов, які б 

дозволяли  розкрити творчі можливості працівника та сприяли його розвитку як 

особистості. Саме сьогодні  ця мета повинна визначати характер методу і 

напрямок правового регулювання.  

3. В методі правового регулювання трудових відносин відображається та 

характеристика правового впливу, яка склалася завдяки об’єктивним чинникам  і 

відображає специфіку суспільних відносин у сфері праці, що підлягає 

регулюванню визначеною системою норм права, зміст яких знаходить своє 

відображення в правовому становищі суб’єктів трудових правовідносин, в 

залежності від мети і завдань, що визначають відповідний напрямок правового 

регулювання – розмежування інтересів працівників і роботодавців з дотриманням 

принципу соціальної справедливості. 
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4. Складна і водночас тісна  компонентна складова елементів методу 

трудового права дозволяють розглядати його як системне утворення, оскільки 

правове регулювання трудових відносин не може забезпечити ні один із елементів 

методу самостійно, воно здійснюється одночасно всіма його компонентами в їх 

органічному взаємозв’язку і завдяки цим зв’язкам. З цих позицій  визначати метод 

правового регулювання необхідно не як сукупність,  а як систему саме у 

змістовному його значенні. Елементами методу як системи виступають 

специфічні прийоми, способи, засоби, властивості та юридичні особливості 

впливу норм галузі на суспільні відносини. Своєрідність методу трудового права 

розкривається не через якусь окрему ознаку, а через всі ознаки в сукупності, що 

проявляють свою взаємодію в системі.  

5. Метод показує насамперед, якими способами, засобами чи завдяки 

поєднанню (співвідношенню) яких способів можна досягти поставлених завдань і 

досягти тієї мети, яка стоїть у процесі правового регулювання. 

6. Механізм правового регулювання характеризує те, за допомогою чого 

здійснюється правове регулювання трудових відносин. Адже визначити  поняття 

механізму, значить відповісти на питання: заради чого він  створений і для чого 

функціонує. Метод, концентруючи у собі специфіку предмета вбирає в себе всі 

первинні пласти матерії та інші правові явища, що властиві трудовому праву як 

галузі. Механізм правового регулювання може мати різноманітну сукупність 

правових явищ-регуляторів, які не обов’язково можуть відображати специфіку 

самого предмета, оскільки тон регулювання задає сам метод, втягуючи у себе, «за 

потребою» той чи інший правовий регулятор, «втягування» якого залежить також 

від юридичного факту, який є зв’язуючим  містком між нормою права і 

правовідносинами.  

7. Метод трудового права, перебуває, як правило, в статиці, а метод 

правового регулювання трудових відносин – в динаміці, оскільки змінюються і 

фактичні трудові відносини, під дією об’єктивних чинників. Ця властивість 

методу правового регулювання спричиняє і впливає на структурні зміни у методі 

трудового права як галузі.  
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8. Соціальне призначення (спрямованість) галузі трудового права 

відобразилось на характері і системі компонентів, що об’єктивно обумовлюють 

єдність засад приватного й публічного та визначають якісні показники у перевазі 

імперативних чи диспозитивних норм, що потребують специфічних способів 

регулювання трудових і тісно пов’язаних з ними суспільних відносин  у їх 

поєднанні (співвідношенні),  завдяки яким розкривається правовий зміст галузі, а 

отже і специфіка методу правового регулювання.  

9. Ознаками методу правового регулювання трудових відносин є такі його 

властивості, що об’єктивно і закономірно обумовлені предметом і власне методом 

правового регулювання.  

10. Точність у визначенні способів правового регулювання, які впливають 

один на одного шляхом поєднання і співвідношення, дозволяють врахувати 

динамізм, трансформацію, диференціацію ознак трудового правовідношення, 

формувати нові форми організації праці, визначити подальше регулювання 

трудових відносин на відповідних рівнях, з метою оптимального поєднання і 

врахування різних інтересів, як на рівні підприємства, галузі, так і держави.  

11. Посилення договірних начал у трудовому праві проявилось у відмові 

держави від регулювання деяких елементів трудового правовідношення. Це дає 

підстави стверджувати про певну зміну методу галузі, який характеризується не 

тільки поєднанням централізованого і локального, але й державного і договірного 

регулювання трудових та інших безпосередньо пов’язаних з ними відносин. 

12. Одним з основних засобів забезпечення динамізму методу правового 

регулювання трудових відносин є запровадження багаторівневої системи 

правового регулювання, яка зумовлена насамперед  особливостями предмету 

трудового права і дуалізмом самої галузі права, яка поєднала в собі елементи 

публічного і приватного права.  

13. У якості напрямку розвитку трудового законодавства необхідно вказати  

на посилення диференціації правового регулювання трудових відносин, що 

свідчить  про певну трансформацію методу трудового права, таку його рису як 

єдність і диференціацію правового регулювання. 
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14. Єдність і диференціація правового регулювання мають власне свої 

зовнішні і внутрішні передумови. Зовнішньою передумовою єдності і 

диференціації трудового права як галузі права є взаємообумовленість публічного і 

приватного права (його елементів), завдяки чому трудове право призначено 

обслуговувати само себе, відповідно до мети, завдань і функцій. 

Визначальним началом (основою) правового регулювання є те, що об’єднує 

його в єдине ціле – праця людини як діяльність, що складає серцевину змісту 

трудових відносин. Тому внутрішня єдність і диференціація правового 

регулювання трудових відносин визначаються предметом, методом і принципами 

трудового права як системи норм права (норм-принципів), що регламентують 

відносини, в яких враховані  усі сторони трудової діяльності та соціальні інтереси 

які впливають на розвиток людини. 

15. Єдність правового регулювання трудових відносин це заснована на 

міжнародних стандартах і обумовлена метою і завданнями трудового права 

направленість (спрямованість) методу правового регулювання, що знаходить своє 

безпосереднє закріплення як в нормах трудового права так і  в нормативно-

правових актах, на основі  принципів правового регулювання, реалізується 

(виражається)  в правах і обов’язках суб’єктів трудових відносин і направлена на 

забезпечення рівності прав і рівних стартових можливостей працівників, гарантій 

в сфері праці, достойного життя людини-працівника та охорону трудових прав і 

інтересів  працівників, роботодавців.  

16. Диференціація правового регулювання трудових відносин – це одна із 

напрямків розвитку трудового права, що знаходить свій специфічний вираз 

(прояв) через  метод правового регулювання  в трудових відносинах і 

різноаспектних умовах діяльності його суб’єктів, що має однак зв'язок 

(поєднання) з єдиними загальноправовими категоріальними складовими, і, 

передусім, загальними категоріями і інститутами трудового права як єдиного 

правового феномену.  
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РОЗДІЛ 4. 

ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ  РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН  

В УМОВАХ СУЧАСНИХ ФОРМ ГОСПОДАРЮВАННЯ 

 

4.1. Поняття та структура механізму правового регулювання  

трудових відносин 

 

Правове регулювання є не тільки складним процесом, але й особливою 

системою юридичних засобів і явищ, за допомогою яких воно здійснюється. Це в 

свою чергу спонукало теоретиків права в 60-70-і рр. XX століття звернутися до 

більш глибокого вивчення і розробки поняття «механізм правового регулювання». 

Як відомо, вперше в радянській юриспруденції висунув ідею про механізм впливу 

права на суспільне життя Н.Г. Александров [9]. Значну роль в цьому відіграли 

дослідження С.С. Алексєєва [12, с. 33-34]. Оскільки дана ідея виявилась досить 

продуктивною, то й намітились відповідні тенденції, напрямки в її розробленні. 

Однак, не дивлячись на потенціал різних наук, що дав можливість розширити 

різні аспекти механізму правового регулювання, основним аспектом все ж таки 

залишається спеціально-юридична (інструментальна) характеристика механізму 

правового регулювання. Тому в даній роботі ми будемо висвітлювати механізм 

правового регулювання в трудовому праві: спеціально-юридичному аспекті, що 

передбачає дослідження взаємодії основних правових елементів за допомогою 

якого забезпечується правовий вплив на трудові відносини. Разом з тим, 

необхідно констатувати той факт, що на відміну від інших галузей права, де ця 

проблема так чи інакше висвітлювалась, в трудовому праві вона на жаль не 

знайшла відповідного відображення, окрім деяких аспектів, що висвітлювалися на 

сторінках журналів [див. напр. 431].  

Говорячи про значення механізму правового регулювання, С.С. Алексєєв 

зауважував, що дана категорія дозволяє не тільки зібрати разом явища правової 

дійсності … і змалювати їх як цілісність,… але й уявити їх у працюючому, 

системно-динамічному стані, … а звідси, висвітлити специфічні функції, які 
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виконують ті чи інші юридичні «інструменти» в правовій системі; показати їх 

зв’язок і взаємодію між собою [14, с. 267; 12, с. 30]. Тому дослідження механізму 

правового регулювання в трудовому праві необхідне, насамперед, для того, щоб 

дану галузь перетворити у збалансовану і стабільну. Наукова концепція щодо 

механізму правового регулювання повинна мати не тільки теоретичну, але й 

практичну значимість. Останню може надати дослідження саме галузевих 

аспектів механізму правового регулювання. 

 З першого погляду проблема здавалася більш менш вирішеною: оскільки 

поняття механізму правового регулювання в трудовому праві є похідним від 

загальнотеоретичного розуміння механізму правового регулювання, то здавалося 

б достатньо загальному визначенню надати галузеві риси, показати їх специфіку. 

Але складність обумовлена тими причинами, що єдності думки в даному питанні 

на протязі багатьох років так і не було досягнуто. Якщо проаналізувати погляди 

вчених [14, с. 267; 12, с. 30; 213, с. 413; 55; 588; 637] на поняття механізму 

правового регулювання, то можна побачити дещо спільне: всі автори солідарні в 

тому, що механізм правового регулювання є система або сукупність юридичних 

(правових) засобів. В даних поняттях хоча і є деяка схожість, але всі вчені, які 

досліджували дане питання зазначають, що сама категорія «механізм правового 

регулювання» розглядається неоднозначно. І справа тут не в тому, яке 

формулювання вкладається у дане поняття, а яка суть закладена в ньому. Те саме 

можна сказати й про елементний склад, структуру механізму правового 

регулювання. До механізму правового регулювання у сучасній теорії права 

склалися різні підходи щодо його структури тобто елементного складу. Автори – 

дослідники даного питання по різному вбачають структуру механізму правового 

регулювання. А отже, якщо піддавати аналізу існуючі в сучасній юридичній 

літературі точки зору на елементний склад механізму правового регулювання, то 

можна відзначити той факт, що вчені, зазвичай, виокремлюють 

найрізноманітніший набір компонентів. При цьому більшість дослідників 

обмежуються загальновизнаним набором юридичних засобів, інші автори 

розширюють їх склад за рахунок інших елементів правової системи. У всіх 
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визначених підходах вчених до означуваної проблеми такі частини механізму 

називаються по-різному: одні вчені прирівнюють їх до стадій [213, с. 221], інші 

ведуть мову як про елементи [320, с. 439], в деяких же роботах відзначаються 

певні підходи щодо визначення елементів механізму правового регулювання [див. 

637]. Так С.С. Алексєєв підкреслював, що поняття «механізм» охоплює дві 

сторони правового регулювання: забезпечення за допомогою сукупності правових 

засобів правового впливу на суспільні відносини і, отже, забезпечення 

ефективності правового впливу і внутрішню будову механізму, його окремі 

елементи (частини), взяті у співвідношенні [12, с. 30]. Так, за домінуючою 

позицією С.С. Алексєєва «виділяються три, а з урахуванням особливої, 

факультативної стадії – стадії застосування права – чотири основних елементи 

механізму правового регулювання: юридичні норми; індивідуальні приписи 

застосування права (факультативний елемент); правовідносини; акти peaлізації 

прав і обов’язків». Далі автор зазначає, що кожен основний елемент механізму 

правового регулювання являє собою свого роду підсистему, що включає інші, 

більш приватні елементи. Наприклад, на стадії виникнення прав та обов’язків 

разом із правовідносинами виступають юридичні факти, правосуб’єктність; на 

стадії реалізації прав і обов’язків – акти реалізації права та ін. Крім того, 

окремими теоретиками права замість правовідносин виділяється такий елемент 

механізму правового регулювання, як юридичні факти [654, с. 170]. В основній 

інтерпретації існують також більш ширші варіанти встановлення елементного 

складу механізму правового регулювання [538, с. 199]. Більшість учених, що 

вивчають структуру механізму правового регулювання, застосовують позначені 

вище слова без урахування їх семантики. До прикладу, А.С. Піголкін, 

розглядаючи питання про структуру механізму правового регулювання, 

ототожнює його елементи і стадії. Такий підхід явно простежується зі змісту 

викладеного ним матеріалу [457, с. 577]. При цьому наголошується, що в 

структурі механізму правового регулювання виділяють, як правило, два основних 

елементи (нормативну основу або норми права і способи реалізації права), а 

також дві проміжних ланки (юридичні факти і правовідносини) [457, с. 577]. На 
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думку О.Ф. Скакун механізм правового регулювання представляє собою процес, 

що складається зі стадій, яким відповідають свої механізми дії [588, с. 175]. Разом 

з тим необхідно зауважити, що такий підхід учених до озвучуваної проблеми є 

методологічно помилковим, оскільки призводить до того, що в юридичній 

літературі неодноразово робилися спроби при висвітленні структури механізму 

правового регулювання зібрати разом різнопланові явища і характеризувати їх в 

одному ряду, незалежно від їх особливостей і рангу. При цьому такі категорії, як 

правотворчість, юридичні норми, законність, правовідносини тощо, представлені 

в якості однопорядкових [729, с. 124-125]. Як зауважує К.В. Шундіков, – 

домінуюча в юридичній науці структура механізму правового регулювання у 

межах його інструментальної інтерпретації, з одного боку, не охоплює всіх 

логічно необхідних юридичних феноменів, що опосередковують процес 

правового регулювання, а з іншого – включає в себе явища, які не відносяться до 

категорії правових засобів [749, с. 18]. Тому дана структура механізму правового 

регулювання, якої притримуються деякі вчені, не відповідає їх поглядам на 

розуміння механізму правового регулювання як системи юридичних засобів.  

Отже, спробуємо окреслити певні підходи до означуваної проблеми: щодо 

поняття, сутності механізму правового регулювання та його структури. 

Насамперед зазначимо, що виходячи з системного підходу і враховуючи той факт, 

що правове регулювання трудових відносин не може забезпечити ні один із 

елементів механізму самостійно, так як воно здійснюється одночасно всіма його 

компонентами в їх органічному взаємозв’язку і завдяки цим зв’язкам, краще 

використовувати визначення поняття механізму правового регулювання як 

«система», а не як сукупність [118, с.225-227]. Найбільш поширеним в теорії 

права є розуміння механізму правового регулювання як взятої в єдності системи 

правових засобів, за допомогою яких забезпечується результативний правовий 

вплив на суспільні відносини [14, с. 267; 12, с. 30], досягаються цілі правового 

регулювання. Як видно з даного визначення система правових засобів 

ототожнюється з механізмом правового регулювання, категорією, яка майже не 

застосовується в галузевих дослідженнях і відтак є малозрозумілою. Таке 
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пояснення даної категорії за допомогою системи правових засобів становить 

класичну логічну помилку – визначення одного невідомого через інше невідоме. 

Тому таке визначення нічого не визначає, і ясності у розуміння ані механізму 

правового регулювання, ані правових засобів не надає. Крім того, сам термін 

«механізм» розглядається в одній площині, в сполученні з правовим 

регулюванням. В цьому сенсі, не дивлячись на деякі розходження на визначення 

механізму правового регулювання, дана обставина не заважає вченим-авторам 

виокремлювати все ж ті самі стадії і елементи механізму. І справа тут не в різному 

розумінні категорії, що розглядається, а в тому, що вчені під різним кутом зору 

сприймають саме поняття «право», в залежності від того, прихильниками яких 

шкіл вони є (природної чи позитивістської), а звідси і вкладають різну сутність у 

дане поняття. Оскільки поняття в праві за суттю є ведучими смисловими 

конструкціями, то необхідно для їх визначення використовувати адекватні 

терміни. При цьому необхідно передусім враховувати системні зв’язки всередині 

поняття і між поняттями, а також приймати до уваги загальноприйняті лексико-

семантичні норми функціонування різних значень терміну [147, с. 49]. 

Етимологічно слово «засіб» походить від слів серединний, середній. Так само як і 

механізм правового регулювання, категорія «засіб» розглядається з позицій різних 

наук, а отже і різних аспектів: філософії, психології, соціології. Саме з позицій 

філософії вона виражає функціональну характеристику об’єктів у механізмі 

цілеспрямованої людської діяльності [668;118,с. 226]. Можна побачити, що дане 

визначення показує зв’язок засобів з метою (ціллю). Важливими в цьому плані є 

дослідження різних гуманітарних наук про те, що в якості засобів можуть 

розумітися не тільки предмети як об’єкти зовнішнього світу, а й феномени 

психіки, знання. Як зауважувалося раніше, право є ідеальним явищем, тому всі 

правові засоби не можуть бути реальними сутностями, а тільки породженням 

людської свідомості, хоча і оформленими зовнішніми актами. Отже, 

використання категорії «засоби» в різних сферах знань надає її розумінню 

неоднозначність, а тому є багатоаспект-ною: під засобом розуміється деяка 

«технологія», процес, сукупність прийомів, методів і способів, за допомогою яких 
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досягається бажаний результат діяльності; засіб є визначена «техніка», тобто 

предмети, інструменти, що використовуються для здійснення діяльності; це те, 

що пов’язано з метою (ціллю) [746, с. 21]. 

Сутність категорії засіб – у дистанції між метою і результатом [180, с. 199]. 

Саме зв’язок засобів з метою, яку визначає інтерес, пов’язує засіб з суб’єктивним 

моментом, тобто діяльністю, а об’єктивність засобів полягає в їх зв’язку з 

реальною дійсністю. Г.-В.-Ф. Гегель підкреслював підпорядкованість засобів меті: 

«... засіб саме і є те, що нічого собою не представляє само по собі, а лише заради 

іншого і в цьому іншому має своє визначення і свою цінність» [114, с. 167]. На 

зв’язок засобів з метою наголошували й інші вчені [535, с. 164-166; 19, с. 15]. 

Досліджуючи вказане поняття, А.В. Малько знаходить його витоки в працях  

Л.І. Петражицького [451, с. 4], Г. Ф. Шершеневича [740, с. 639] та інших 

дореволюційних учених-юристів, і водночас визнає, що відповідного аналізу 

категорії «юридичні (правові) засоби» в ту пору зроблено не було [368, с. 6].  

Саме поняття «засіб» є дуже універсальним, його можна застосувати до 

будь-чого, до будь-якого поняття, якщо необхідно продемонструвати його 

придатність для досягнення будь-якої мети (цілі). Але приєднання до поняття 

«засіб» вказівки на його правовий характер дещо звужує сферу, в якій такі засоби 

можуть бути виявлені та використані. Разом з тим, як зауважувалось вище, в силу 

невизначеності серед науковців самого поняття «право», таке звуження є 

незначним і одночасно аморфним для того, щоб зрозуміти сутність даного явища. 

Як і раніше, так і зараз поняття «засіб» в юриспруденції вживається в самих 

різноманітних значеннях: як елементи механізму [див. 19, с. 14-16; 568], так і у 

відношенні до права в цілому [697,с.63;118.с.226]. Тому, як правило, вчені як 

радянського періоду так і сучасного, у даному сенсі найчастіше до правових 

засобів відносили і відносять юридичні норми, правовідносини, індивідуальні 

приписи або специфічні юридичні інструменти (важелі), які застосовуються 

суб’єктами правовідносин у своїй діяльності: договори, відповідальність, заходи 

захисту, різні юридичні прийоми і конструкції (позовна давність, способи 

забезпечення зобов’язань та ін.) [575, с. 283].  
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 Як зауважується в літературі, «будь-які модулі правової системи 

виступають засобом, посередником між соціально значущими цілями, з одного 

боку, і бажаним результатом – з іншого» [451, с. 65-66]. Тому, щоб запровадити у 

науковий обіг таке поняття як «правовий засіб» необхідно встановити насамперед 

зміст даного поняття, який не охоплюється змістом інших використовуваних в 

юридичній науці понять. У свій час, С.С. Алексєєв, характеризуючи правові 

засоби, вказував лише на їх інструментальне призначення, що дозволяло 

вирішувати конкретні завдання (економічні, соціальні) [25, с. 217], а відтак 

вводити у науковий обіг ще якусь особливу категорію не мало сенсу. Тому в науці 

склалися певні підходи, уявлення, напрями  до розуміння такої категорії як 

правовий засіб». Фундатором певного підходу на поняття правових засобів був  

С.С. Алексєєв, якого підтримали такі відомі вчені як В.А. Сапун, В.І. Гойман, 

В.Н. Хропанюк, Т.Н. Радько, С.О. Кареліна,  та ін. Під правовими засобами вчені 

трактували об’єктивовані субстанціональні юридичні явища, які наділені 

фіксованими властивостями та дозволяють реалізувати потенціал права, його силу 

[17, с.349]; при цьому правові засоби, на думку зазначених вчених 

характеризуються такими властивостями як:субстанціональність, можливість їх 

використання суб’єктами права, наявність у правoвих явищах соціальної сили, 

свого роду юридичної енергії. Крім того, юридичні засоби необхідно 

відмежовувати від інших компoнентів правової дійсності: явищ правoвої 

діяльності й явищ суб’єктивної сфери [19, с. 15; 17,с. 349, 353]. Прихильники 

іншого підходу, зокрема діяльнісного, (наприклад К.В. Шундіков, О.В. Малько, 

О.В. Онуфрієнко,  та ін.) зосереджуються на тому, що таке поняття правових 

засобів як субстанціональних  явищ не охоплює своїм обсягом діяльнісні 

феномени, а тому воно  відображає лише частину істини [17, с. 349]. З огляду на 

це, О.В. Малько вважає, що усі заборони, дозволи і приписи, як і самі джерела 

права, в яких вони містяться, у своїй сукупності є тільки частиною правового 

механізму – його статичною складовою. Вона є тільки початковою базою для 

усього правового регулювання і обов’язково доповнюється динамічною частиною 

– технологіями, тими засобами-діяннями, які спрямовані на використання 
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правового інструментарію. Тому вчений робить висновок, що правові засоби – це 

правові явища, що виражаються в інструментах (установленнях) і діяннях 

(технологіях), за допомогою яких задовольняються інтереси суб’єктів права, 

забезпечується досягнення соціально корисних цілей [368, с. 9-10; 370, с.112; 371, 

с.188]. Як видно у відповідності з першим підходом правові засоби втілені в 

нормах права, відповідно до другого підходу, правові засоби втілені у діях 

(діяльності) суб’єктів права. Передумовою і основною умовою існування даних 

поглядів є те, що прихильники кожного з вищевказаних напрямків ведуть свої 

дослідження виходячи з різного розуміння суті, мети, предмета і завдань 

юриспруденції. Розуміння правових засобів як норм права і правових інститутів 

характерно для позитивістської частини юриспруденції в силу особливостей її 

об’єкта і предмета. Саме в догматичній юриспруденції досліджуються норми 

права та їх взаємозв’язки між собою. Разом з тим розуміння правових засобів як 

елемента правової діяльності – умов, способів і предметів, що використовує 

суб’єкт для досягнення його правової мети, характерно для юриспруденції 

соціологічної, що має справу з іншими об’єктом і предметом, та ставить перед 

собою наукові проблеми іншого рівня. Тому й виходить, що в одному понятті 

зосереджуються декілька різних понять правових засобів, які сформульовані з 

різних точок зору на сутність, мету, предмет і завдання юриспруденції і замість 

комплексного підходу всі різнопланові так звані субстанції «засмоктуються» в 

неупорядковану сукупність. Тому правові засоби, які розглядаються як парна 

категорія для правової мети, повинні утворювати відповідну систему, що й 

відповідає системі правової мети. Як правова мета утворює систему, так і правові 

засоби і правова діяльність утворюють відповідні системи. Тобто правовий засіб 

виявляється частиною системи: правова мета – правовий засіб – правова 

діяльність. Це пояснюється вже зазначеною парністю категорій «мета» і «засіб». 

При цьому необхідно зауважити, що сучасна філософська доктрина пропонує два 

підходи до інтерпретації сутності категорії «засіб»: як матеріальне явище, що 

використовується в діяльних процесах; і не лише як феномени матеріального 

характеру (техніка), але й як діяльні процеси з їх застосування (технології). Саме 
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остання інтерпретація категорії «засіб» була використана прихильниками 

діяльнісного підходу до вказаного поняття.  

Разом з тим, необхідно зупинитися на певних міркуваннях: що є критерієм 

поділу правових засобів на засоби-установлення та засоби-діяння, і чи є оправданою 

така класифікація? Адже останнє повністю включає в себе попереднє, бо без нього 

воно буде просто змістовно незавершеним. Крім того, як уже зауважувалося раніше, 

сутність категорії «засіб» – у дистанції між метою і результатом, а відтак неможливо 

віднайти таку систему координат, згідно з якою засоби-діяння могли бути поміщенні 

в логічний ланцюг мета – засіб – результат. Іншими словами можна сказати, що 

правові (юридичні) засоби є тим пластом «вузлового» інструментарію, за допомогою 

яких або, використовуючи які, в процесі діяльності, суб’єкти досягають своєї мети та 

результату, але це не сама діяльність.  

У широкому розумінні правовим засобом може бути все що завгодно, якщо 

воно призначене для досягнення правової мети. Тому деякими авторами категорія 

правові засоби за своїм змістом охоплює різнопланові юридичні явища, яка в 

теорії права розглядається як правові засоби в широкому і вузькому розумінні. В 

широкому розумінні правові засоби розглядаються як такі, що охоплюють своїм 

змістом «всю правову матерію – «тіло» права» [18, с. 31]. З огляду на це до 

засобів правового регулювання трудових відносин необхідно було б віднести всі 

акти, які містять норми трудового права: норми міжнародних актів, нормативно-

правові акти, принципи, угоди, що укладаються на генеральному, галузевому, 

територіальному рівні, колективні договори, акти роботодавця, трудовий договір 

(контракт) тощо. У вузькому розумінні засоби правового регулювання 

розглядаються в якості особливих засобів, які регулюють поведінку людей тільки 

в рамках конкретних правовідносин. Отже, слідуючи логіці речей, стосовно до 

трудового права сюди необхідно було б віднести трудовий договір (контракт). 

Дана класифікація, на наш погляд, є дещо штучною, оскільки для правильного 

розуміння правового засобу на чільне місце повинна ставитися мета людини 

(працівника), а не норма права. Але мета є різною, вона різниться в залежності від 

суб’єктів, які її прогнозують, здійснюють, реалізують. Звідси і різний характер 
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правових засобів, що задіяні в їх використанні. Так, достойне життя працівника і 

його сімї залежить від багатьох чинників і не завжди може задовольнити їх 

потреби обмежуючись лише  чистим заробі тком, що «надає» трудовий договір.  

А тому з цих позицій трудовий договір не може заміняти колективний договір, 

оскільки тільки в колективному договорі, що укладається на рівні підприємства, 

установи, організації фіксується ряд соціальних гарантій (зайнятість, заробітна 

плата, охорона праці тощо). Якщо трудовий договір встановлює лише права і 

обов’язки конкретного працівника і роботодавця, то колективний договір вміщує 

нормативні зобов’язання, що поширюються на всіх працюючих на даному 

підприємстві, в установі, організації [127,с.74-76]. Можна сказати, що 

колективний договір є правовим засобом встановлення умов праці, захисту і 

реалізації прав працівників в процесі праці, тоді як трудовий договір як правовий 

засіб укладається з метою реалізації права на працю особи, саме в 

першочерговому його аспекті та в подальшому, в процесі трудової діяльності 

набуває всі соціальні блага.  

Як зауважувалося, складові механізму правового регулювання можуть бути 

тільки правовими. Правовий характер будь-якого явища, в тому числі і засобу, 

полягає в тому, що воно передусім пов’язано з нормою права. Такий висновок 

випливає із самого поняття права як системи норм, що наділені певними 

ознаками: встановлених або санкціонованих державою, що виражають волю 

держави, мають загальнообов’язковий характер, охороняються і забезпечуються 

державою [379, с. 607-616]. Крім того, не дивлячись на ту обставину, що у 

реальному світі дії і засоби перебувають у тісному взаємозв’язку, правові засоби 

не включають в себе дії. Зрозумілим є той факт, що від знаряддя можуть залежати 

характер дій, що вчиняються, їх послідовність, тривалість, але разом з тим, 

знаряддя не зливаються з дією, вони відокремлені і, як наслідок цього, мають 

розглядатися, вивчатися також самостійно. На перший погляд може здатися, що 

це суперечить логіці і не є виправданим, оскільки від механізму правового 

регулювання як би відходять «загальновідомі його елементи»: юридичні факти 

(правомірні дії), акти застосування права (насамперед акти – дії). На нашу думку, 
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те, що можна зібрати різні за своїм характером і природою явища, веде якраз до 

певної невизначеності. Оскільки одні правові явища виступають у якості 

«регуляторів», тобто проявляють свої регулятивні властивості, інші, – на 

противагу їм, є тими явищами, що «регулюються», внаслідок взаємодії з ними. 

Так С.С. Алексєєв оцінив подібні спроби зібрати різнопланові правові явища 

разом і охарактеризувати їх в одному ряду, як підхід, що не дозволяє описати 

механізм правового регулювання у вигляді функціонуючої системи, виокремити в 

ній визначаючі структурні зв’язки [14, с. 281]. Адже механізм правового 

регулювання повинен показувати, як саме працює той чи інший засіб, первинна 

ланка (норма) чи інші юридичні інструменти (принцип, договір) для того, щоб 

досягнути зазначеної мети в процесі правового регулювання. У даному випадку 

механізм правового регулювання можна порівняти умовно з механізмом дії 

годинника: всі частини механізму відповідають за злагоджену роботу цілого 

годинника, причому вони всі діють у взаємодії, оскільки будь-який збій у роботі 

механізму може призвести до неефективної його роботи: відхилення часу у бік 

прискорення або зменшення, або ж його зупинення. При цьому рух стрілки 

годинника, з вказівкою на відповідний час можна прирівняти до дії правового 

регулювання з його відповідними стадіями. Як бачимо, всі засоби діють для того, 

щоб робота (рух) годинника була(був) точною(им), при цьому ми розрізняємо 

механізми, що приводять у дію годинник і, як наслідок цього, сам 

«результативний» рух годинника. Так і в праві: вірніше, в механізмі правового 

регулювання, – механізм правового регулювання дозволяє глибше зрозуміти, як 

проходить трансформація вимог норм права, правових приписів у правомірну 

поведінку суб’єктів, із яких стадій складається цей процес, на яких саме етапах 

здійснюється збій, виникають перепони для реалізації права і як можна 

ліквідувати дані перепони [457, с. 575], завдяки яким правовим засобам буде це 

зробити ефективніше, для того, щоб досягти мети, а отже результативного 

правового регулювання, оскільки, як ми уже зауважували раніше, воно не завжди 

є таким. Між тим, елементи механізму правового регулювання повинні чітко 

відповідати на наступні питання: що вони дозволяють і забороняють суб’єктам, 
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якими методами вони регулюють їх вчинки, чим (ким) приводиться в рух цей 

механізм [102, с. 32]. Тому хочеться продовжити думку В.В. Жернакова, який 

зауважує: якщо предмет відповідає на запитання «що?» (які відносини складають 

об’єкт правового регулювання), метод – «як?» (у який спосіб регулюються ці 

відносини), функції – «навіщо?» (яке призначення цієї галузі), … для принципів 

найбільше підходить питання «чому?» (які закономірності формують норми 

певної галузі права) [527, с. 163], – то механізм правового регулювання показує, 

завдяки чому здійснюється правове регулювання.  

 Подібне співвідношення, (щодо механізму дії годинника) можна 

застосувати у питанні щодо структури механізму правового регулювання, тобто, є 

складові його частини і є стадії (етапи) роботи цього механізму. У зв’язку з цим, 

необхідно розмежувати і вихідні категорії. Відповідно вони будуть називатися по-

різному, залежно від того, чи ведемо ми мову про складові цього механізму, його 

елементи, чи про його дію, тобто роботу. Тому одна з них може називатися як 

механізм правового регулювання і вказувати на складові цього механізму. Інша 

може називатися як дія механізму правового регулювання і буде включати стадії 

(етапи) роботи даного механізму. Наглядним є взаємозв’язок між цими 

категоріями, причому в їх теоретичному використанні: можна говорити і про 

складові механізму правового регулювання через дії (функції), що ним 

виконуються, і про його функціонування (дії) через складові елементи 

(компоненти). Разом з тим, механізм правового регулювання не ототожнюється з 

правовим регулюванням, з відповідними його стадіями, оскільки самі по собі ці 

правові явища є різними за юридичною природою, кожне з яких відіграє 

самостійне функціональне призначення, не дивлячись на спільність мети, 

особливо в галузевому аспекті. Якщо розглядати правове регулювання і механізм 

правового регулювання, то необхідно підкреслити, що правове регулювання – це 

завжди динаміка, процес впливу (дії) права на суспільні відносини, що 

складається з відповідних стадій. Механізм – це статико-динамічне явище, яке 

зосереджує в собі систему правових засобів, які використовуються на певних 

стадіях правового регулювання з метою ефективного його забезпечення (роботи). 
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Динамічне тому, що всі правові засоби, як правило впливають на майбутніх 

виконавців правового регулювання: їх свідомість і поведінку, і під впливом же 

останніх, зазнають функціональної дії, видозмінюються, удосконалюються, або 

припиняють своє існування. Так, на переконання К.В. Шундікова [746, с. 14] всі 

юридичні засоби залежно від особливостей природи і сфери функціонування 

діляться на засоби права (інструменти): різноманітні юридичні установки, що 

складають у сукупності «правову матерію», тобто модельні знаряддя, за допомогою 

яких суб’єктам приписується або пропонується задовольнити свої інтереси, – і, 

засоби правореалізаційної практики: акти реалізації прав і обов’язків як самостійний 

елемент механізму правового регулювання. На думку К.В. Шундікова, акти можуть 

бути вираженими як у формі засобів – документів (позови, вироки, рішення, 

розпорядження тощо), так і у формі засобів – діянь, відповідної активності суб’єктів, 

що заснована на праві й тягне юридично значимі наслідки. 

В.М. Сирих розглядає механізм правового регулювання як складну систему. 

На думку науковця механізм правового регулювання охоплює: правові засоби; 

суб’єктів, які здійснюють правове регулювання або правову діяльність; юридично 

значимі результати їх діяльності. Крім того, єдиний механізм правового 

регулювання відповідно до стадій правового регулювання поділяється на три 

компоненти: механізм правотворчості, механізм реалізації норм права та механізм 

державного примусу. Кожний із цих механізмів діє на своїй стадії правового 

регулювання – правотворчості, правореалізації або застосуванні юридичної 

відповідальності – й характеризується специфічними правовими засобами [630, с. 

169]. Разом з тим, зауважимо, що без усякого сумніву, результат діяльності 

неможливо одержати тільки за допомогою правових засобів, як 

субстанціональних явищ, оскільки вони не можуть самі по собі призвести до 

необхідного позитивного результату, проявити свої регулятивні властивості. Тут 

необхідні ще й активність, відповідні зусилля, дії, пов’язані з використанням 

правових засобів. Регулювання – це сукупна властивість права. Правове 

регулювання здійснюється за допомогою усього «динамічного інструментарію», 

особливого, властивого тільки праву механізму, усього комплексу динамічних 
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систем і структур, покликаних юридично гарантувати досягнення правових 

завдань у рамках відповідних типів, моделей юридичного впливу на суспільні 

відносини [22, с. 264]. Тому можна стверджувати, що основною характеристикою 

механізму правового регулювання є його здатність до регулювання суспільних 

відносин. А якщо це так, то тільки здатність до правового регулювання робить 

сукупність правових засобів цілісністю, а не просто механічною сукупністю певних 

елементів. Є безспірним твердження про те, що правове регулювання не може 

забезпечити жоден з елементів механізму самостійно, воно здійснюється одночасно 

усіма його компонентами в їх органічному взаємозв’язку і завдяки цим зв’язкам.  

З іншого боку, хоча механізм правового регулювання утворюють елементи, які 

об’єднані різноманітними взаємозв’язками, але вони є одночасно і відособленими 

один від одного, бодай навіть умовними межами, до настання відповідних обставин, 

можна сказати життєвих обставин-умов, оточуючих факторів, що провокують 

суб’єктів на відповідну регулятивну дію правовими засобами.  

 Як висновок: до результату призводять не самі засоби, а дії, що 

здійснюються за допомогою засобів. В даній аксіомі і полягає важливість дій і в 

той же час самостійність засобів, оскільки дозволяє, як зауважував С.С. Алексєєв, 

механізм правового регулювання описати у вигляді функціонуючої системи, 

виокремити в ній визначаючі структурні зв’язки. З огляду на вказане викликають 

заперечення погляди вищеназваних науковців щодо включення до юридичних 

засобів відповідної активної поведінки суб’єктів, які виражені у вигляді актів – 

діянь, та включення в складову механізму правового регулювання суб’єктів, які 

здійснюють правове регулювання або правову діяльність. Людина є сама творцем 

права, на що неодноразово наголошували науковці: зв’язок «людина – право» є 

домінантним, у ньому визначальним «елементом» є людина, оскільки вона – 

творець, суб’єкт права, а не складова правового механізму [19, с. 23]. Право 

твориться людиною і для людини (І. Іванов) [527, с. 108]. 

В продовження сказаного і щодо сутності правових засобів як складової 

механізму правового регулювання необхідно зауважити на те, як підкреслював 

С.С. Алексєєв, що вони є субстанціональними явищами, тобто такими, що 
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утворюють істотну частину правової матерії, те, що може бути названо 

«речовиною», плоттю і в цьому сенсі – субстанцією права всієї правової системи 

[19, с. 14]. Справді, як і будь-яке правове регулювання, у тому числі і правове 

регулювання в трудовому праві, не може бути здійснено за допомогою засобів, які 

не мають регулятивного характеру. Саме регулятивний характер правових 

засобів, насамперед, дозволяє відмежувати їх від інших правових явищ. Виходячи 

із структури правової дійсності С.С. Алексєєв підкреслює необхідність 

розмежування правових засобів і правової діяльності. Таким чином він 

виокремлює наступні правові явища, які є взаємодіючими між собою: явища-

регулятори, що утворюють основу і механізм регулювання (норми, індивідуальні 

приписи, права і обов’язки); явища правової форми – нормативні та індивідуальні 

акти; явища правової діяльності – правотворчість, правозастосування, 

тлумачення; явища суб’єктивної сторони правової дійсності – правосвідомість, 

суб’єктивні елементи правової культури, правова наука [14, с. 281]. Виходячи з 

ідеї розмежування діяльності і засобів діяльності С.С. Алексєєв відносить до 

правових засобів тільки явища перших двох груп. Досліджуючи теорію правових 

засобів і механізм реалізації права В.А. Сапун ділить всі правові явища на три 

групи. До першої групи вчений включає правові настанови, що становлять 

субстанцію права, тобто явища – регулятори, що утворюють речовину, вузлові 

пункти права, первинні центри правової дійсності, навколо яких групуються інші 

правові явища: норми права, правовідносини, правоздатність, правомочність і 

компетенція, суб’єктивні права і обов’язки, договори, юридична відповідальність, 

заходи захисту та інші [569, с. 52-53]. Також сюди вчений відносить різноманітні 

правові форми, які в силу єдності змісту і форми права, його інституційного 

характеру перебувають у нерозривній єдності з правовими настановами – 

законодавчі та інші нормативно-правові акти, індивідуальні акти та інші 

юридичні документи, юридична техніка як система правил і прийомів підготовки 

законодавчих та інших нормативно-правових актів, інших юридичних документів 

[569, с. 52-53]. До другої групи вчений включає правову діяльність, яку визначає 

як систему дій та операцій суб’єктів з використанням правових форм і настанов, 
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спрямовану на виконання поставлених перед такою діяльністю завдань – 

правотворчість, правореалізуюча діяльність, правозастосовче тлумачення. До 

третьої групи правових явищ вчений відносить суб’єктивні явища правової 

дійсності, в яку об’єднує: правосвідомість, його рівні та інші структурні елементи, 

суб’єктивні явища правової культури, юридичні конструкції правової науки [569, 

с. 52-53]. Під правовою діяльністю В.А. Сапун розуміє систему дій і операцій з 

використанням правових засобів, а практична свідомість і активне використання 

правових засобів у сфері правового регулювання надають діяльності суб’єктів 

правовий характер [569, с. 52-53]. Він доходить висновку, що правові засоби 

перебувають у першій групі правових явищ [569, с. 53]. Таке розмежування 

правових явищ дозволяє вірно відобразити сутність правових засобів як засобів 

правової діяльності саме у трудовому праві. Але правові засоби це не сама 

діяльність, а той пласт «вузлового» інструментарію, з якого складається правова 

матерія та за допомогою якого, шляхом його використання, суб’єкти реалізовують 

свої завдання і, таким чином, досягають поставленої мети. Так, до прикладу, щоб 

трудова діяльність приносила особі прибуток (заробітну плату), то необхідно 

надати цій трудовій діяльності правову форму шляхом такого засобу, як норми 

трудового права. Але щоб досягти поставленої мети (правореалізаційної 

діяльності) необхідно здійснити дію – укласти трудовий договір, який, в даному 

випадку, буде виступати не дією, яку вчиняють самі ж суб’єкти, а саме засобом 

регулювання трудових відносин, завдяки чому особа набуде статусу працівника. 

В даному випадку трудовий договір виступає зв’язуючою ланкою між 

працівником і об’єктом його діяльності. Якщо ж особі буде відмовлено у наданні 

роботи, шляхом укладення трудового договору, вона може звернутися до суду. 

Суд, розглядаючи спір, буде використовувати норму права саме як засіб своєї 

діяльності, яка є, звісно, правовою. Отже, засобами правової, в тому числі і 

правової діяльності в трудовому праві будуть виступати перш за все норми права. 

Разом з тим, норма права не може ні за яких обставин впливати на реальність сама 

по собі. Як уже зауважувалось, вказане відбувається тільки в результаті дій, що 

складають правову діяльність у сфері праці. Право – це складна система понять, 
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визначень, конструкцій – явищ оціночного (ідеального), а не реального характеру. 

Для того щоб задіяти норму права, необхідні або процес її реалізації, або її 

застосування. Тому повинен існувати спеціальний порядок (механізм), шляхом 

якого норми права, будучи витребовані суспільством, реалізуються в практичній 

діяльності їх адресатів [721, с. 395-396]. 

 Отже, регулювання нормами права не може обійтися без реальних дій. 

Іншими словами напрошується питання про те, чи відносяться правовідносини до 

засобів механізму правового регулювання. Більшість вчених дають позитивну 

відповідь на дане питання [624, с. 83; 616, с. 25; 665, с. 19-21; 738, с. 142-143, 

147]. Разом з тим, як зауважувалося раніше, відносячи правові засоби до групи 

субстанціональних явищ, (наприклад, правовідносини, правоздатість, суб’єктивні 

права і обов’язки), необхідно зауважити, що збираються разом в якості 

однопорядкових різнопланові, неоднорідні субстанціональні явища, незалежно від 

їх особливостей і рангу, про що вже було наголошено в юридичній літературі 

[569, с. 52-53]. А тому необхідно зауважити, чи є такий підхід вчених 

виправданим. По-перше: є очевидним той факт, що складові частини явища не 

можуть бути розміщені з самим явищем, оскільки охоплюються ним. Відповідно, 

до правових засобів, у тому числі і у сфері найманої праці, повинні бути віднесені 

або самі явища, або їх складові частини. Останнє припущення також не може бути 

визнано коректним, оскільки частини, що розглядаються окремо від цілого, не 

здатні дати уявлення про ціле і відповідно бути повноцінно співставлено з іншими 

цілими. Наприклад, «частинами» (елементами) трудових правовідносин 

виступають суб’єктивні права і обов’язки. Отже, останні, як і трудова 

правосуб’єктність не можуть бути названі правовими засобами у сфері найманої 

праці. Такий висновок можна зробити на основі виокремлення ознак правових 

засобів у сфері найманої праці: ними не можуть бути визнані явища, які хоч і 

наділені правовим характером, але позбавлені регулятивності (регулятивної дії). 

Так, наприклад, важко з першого погляду розібратися у регулятивних 

властивостях правових відносин, а отже і їх місця у механізмі правового 

регулювання, з огляду на ту обставину, яке визначення дається їх поняття, 
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особливо з позицій позитивізму (в першому випадку): «як врегульовані нормами 

права» [585, с. 345], як різновиду суспільних відносин [379, с. 637]. Через це не 

можливо виявити ті функціональні, регулятивні властивості, якими вони 

наділяються, або повинні бути наділені, що свого роду приводить до 

невизначеності даної категорії. Хоча акцентується увага на тому, що 

правовідносини є врегульовані нормами права вольові суспільні відносини [585, 

с. 345]. А отже, за такого підходу правовідносини не можуть виступати 

складовими елементами, регулятором у механізмі правового регулювання, так як 

самі вже виступають як його результат.  Хіба що тільки як статична модель, 

закладена наперед нормами права. Тоді саме така інтерпретація правових 

відносин буде дозволяти розглядати їх в якості одного з елементів механізму 

правового регулювання. Разом з тим, акцентування при визначенні правовідносин  

на вольовому їх аспекті є вірним, але щодо регулятивної дії не зовсім є вдалим, 

оскільки сприймається так, ніби правовому регулюванню піддається поведінка 

суб’єктів разом з їх волею. Отже, трудові правовідносини не можуть бути 

включені до системи засобів механізму правового регулювання трудового права.  

У механізм правового регулювання вчені включають й інші елементи, які, 

зазвичай, також відносять до правових засобів: правозастосовні акти, юридичні 

факти тощо. Для того, щоб включити їх до механізму правового регулювання 

трудового права, вони повинні мати властивість регулятивності. Так, в теорії 

права акти застосування права визначаються як проміжні або завершальні 

юридичні дії правозастосовного органу, що породжують ті чи інші наслідки в 

процесі застосування права [14, с. 250]. Для більш глибокого розуміння сутності 

правозастосовного акта і особливо для визначення основних напрямків його 

удосконалення виокремлюється його склад, елементами якого є суб’єкт (хто 

видає), адресат (по відношенню до кого винесений документ), об’єкт (конкретна 

ситуація, що підлягає вирішенню), зміст (індивідуально-конкретний припис) 

правозастосовного акту [318, с. 388-389]. Саме та обставина, що 

правозастосовний акт містить індивідуальний припис [14, с. 250; 318, с. 388-389], 

дає підстави деяким вченим говорити про його регулятивну природу. З позиції 
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догматично-діяльнісного підходу важливо відзначити, що вони є діями, а тому не 

можуть виступати в якості засобів, у тому числі й правових. В акті застосування 

права відображаються результати дій в рамках, що визначені законом. Тому дії 

щодо застосування права є близькими до юридичних фактів. Деякі вчені навіть 

визначають акт застосування права як юридичний факт, що породжує певні 

правові наслідки [379, с. 572]. Однак між ними існує певна відмінність. Значення 

актів застосування права полягає в суворій реєстрації наявності або відсутності 

юридичних фактів [161, с. 52]. Тобто, акти застосування права виконують 

допоміжну функцію по відношенню до юридичних фактів. Тому індивідуальні 

приписи, що містяться в них, не можуть виступати в якості правових регуляторів. 

А це означає, що вони не можуть бути віднесені до правових засобів трудового 

права. Крім того, до правових засобів трудового права не можуть бути віднесені 

акти здійснення трудових прав, виконання трудових обов’язків і юридичні факти. 

В той же час від них необхідно відмежувати юридичні акти, в число яких входять 

договори  сфери трудового права. При виключенні з числа правових засобів 

юридичних фактів, правовідносин, актів реалізації та застосування права виникає 

питання про дію механізму правового регулювання відносин у сфері застосування 

праці, оскільки більшість вчених-теоретиків вважають їх невід’ємною його 

частиною, що відповідає визначеним стадіям правового регулювання. Так, 

наприклад А.З. Долова, здійснивши дослідження юридичних фактів у трудовому 

праві, зазначає: «юридичний факт або фактичний склад є одним із компонентів 

правового регулювання. Однак деякі дослідники не визнають юридичні факти у 

якості самостійного елементу у механізмі правового регулювання» [189, с. 15]. 

Цілком погоджуючись з першим твердженням вченої, ми не можемо погодитися з 

другим твердженням, оскільки юридичні факти хоч і зв’язані з елементами 

механізму правового регулювання, але не є правовими регуляторами у буквальному 

розумінні цього слова, а тому не є елементами останнього. Як бачимо, вчена 

ототожнює правове регулювання і сам механізм правового регулювання. А отже, за 

логікою речей механізм повинен складатися із тих самих стадій, що й правове 

регулювання. Тоді постає питання: у чому відмінність одного правового явища від 
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іншого? Крім того, за думкою деяких вчених, кожній стадії правового регулювання 

відповідає «свій» правовий засіб. Це пояснюється тією обставиною, що деякі 

дослідники плутають дії і засоби щодо їх використання. Крім того, одним лише 

правовим засобом (наприклад нормою права, принципом права, договором) може 

бути здійснено багато дій. А звідси випливає, що кількість стадій, в рамках яких 

здійснюється дія механізму правового регулювання відносин у сфері застосування 

праці, не обов’язково має збігатися з кількістю правових засобів. У той же час до 

правових засобів необхідно віднести трудові, колективні договори. Останні є 

різновидом правових засобів трудового права, оскільки містять в собі публічно-

правові і приватноправові складові – регулятори. Отже, до правових засобів 

механізму правового регулювання трудових відносин можуть бути віднесені 

норми трудового права, принципи правового регулювання, міжнародні акти 

(норми-принципи), які ратифіковані Україною, нормативно-правові акти, 

договори сфери трудового права.  

Всі засоби механізму правового регулювання трудових відносин можна 

поділити на певні групи, в залежності від мети суб’єкта регулювання, а саме на: 

правові засоби державного регулювання; правові засоби колективно-договірного 

регулювання; правові засоби індивідуально-договірного регулювання. До 

правових засобів державного регулювання відносяться норми трудового права, 

принципи, міжнародні акти, що ратифіковані Україною та нормативно-правові 

акти. Завдяки цим правовим засобам здійснюється регулювання трудових 

відносин, тобто жорстке і владне їх нормування державою шляхом видання 

законів.  Іншими словами, правові засоби, які призначені для досягнення правової 

мети, зафіксовані у правовій нормі. Суб’єктом правових засобів державного 

регулювання виступає насамперед законодавець. Правовими засобами для 

законодавця виступають тільки правові норми, які можуть об’єднуватися в групи: 

інститути, підгалузі, галузі тощо. Встановлюючи для учасників суб’єктивні права 

і юридичні обов’язки, що охороняються і гарантуються державою, норма 

трудового права надає трудовим відносинам правового характеру. Юридична 

норма сама може виступати як абстрактно-типова модель правовідношення, яке 
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при настанні передбачених в даній нормі умов і обставин може виникнути у 

процесі правового регулювання того чи іншого виду суспільних відносин [378, с. 

423]. Норми трудового права утворюють вихідну ланку механізму правового 

регулювання. Значення їх насамперед полягає в нормативному регулюванні 

суспільних відносин. Нормативна регламентація здійснюється шляхом не окремо 

взятих норм, а в їх єдності. Наприклад, норми трудового права, що регламентують 

договірні відносини, є системою норм, що визначають порядок укладення, зміни, 

виконання (розірвання) колективних (трудових) договорів. Тобто норми 

доповнюють одна одну, функціонують у поєднанні (співвідношенні). На основі 

норм трудового права визначаються як самі суспільні відносини (їх коло, 

суб’єкти, зміст), що регулюються трудовим правом, так і юридичні засоби 

забезпечення можливої або дійсної поведінки суб’єктів трудових правовідносин. 

Функціональна характеристика вже закладена в традиційне поняття 

правової норми як правила поведінки, яка встановлена або санкціонована 

державою і призначена для регулювання суспільних відносин. Саме норма права 

формує, надає характеру припису – первинним способам впливу на поведінку 

людей (працівників): чи то дозвіл, чи то наказ, чи заборона, і таким чином формує 

відповідний правовий режим. У результаті інформаційно здійснюється вплив на 

свідомість людей, а відтак визначається їх конкретна поведінка (дії): 

правомірна(і) чи не правомірна(і). Так стаття 140 КЗпП України містить норму 

про те, що трудова дисципліна на підприємствах, в установах, організаціях 

забезпечується створенням необхідних організаційних та економічних умов для 

нормальної високопродуктивної роботи, свідомим ставленням до праці, методами 

переконання, виховання, а також заохоченням за сумлінну працю. Щодо окремих 

несумлінних працівників застосовуються в необхідних випадках заходи 

дисциплінарного і громадського впливу. Припис правової норми спонукає 

працівників або отримувати заробітну плату, надбавки, доплати, премії, або ж 

бути притягнутим до дисциплінарної відповідальності, в результаті чого вони 

можуть бути позбавлені преміальних виплат та різного роду доплат і надбавок. 
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 Крім того, норма права формує правову мету, яка, як правило, 

зосереджується у преамбулах кодексів, законів. Так Закон «Про зайнятість 

населення» від 5.07.2012 р. № 406 визначає правові, економічні та організаційні 

засади реалізації державної політики у сфері зайнятості населення, гарантії 

держави щодо захисту прав громадян на працю та реалізації їхніх прав на 

соціальний захист від безробіття [497]. Закон «Про колективні договори і угоди» 

1.07.1993 р. №3357 визначає правові засади розробки, укладення та виконання 

колективних договорів і угод з метою сприяння регулюванню трудових відносин 

та соціально-економічних інтересів працівників і роботодавців [498].  

Інколи буває так, що норма того чи іншого Закону виявляється не 

придатною, не живучою через те, що вона позбавлена практичної реалізації і тому 

перетворюється в декларацію. Це в свою чергу спонукає до того, щоб правові 

засоби були відповідними, придатними для досягнення мети.  

Закон як різновидність нормативного правового акту є найважливішим 

елементом механізму правового регулювання, від якого безпосередньо залежить 

ефективність останнього. В законі передбачається і загальна модель механізму 

правового регулювання, яка вимагає доповнення та конкретизації підзаконними 

нормативними правовими актами. Як зауважив у зв’язку з цим Ю.А. Тихомиров – 

«Закон – це своєрідна сітка з великими осередками, логічний скелет, який 

неминуче повинен насичуватися конкретикою, і це є об’єктивна передумова 

вічної боротьби закону та інструкції, а також правоутворюючої ролі судової 

практики та юридичної доктрини» [660, с. 61]. 

Питання про юридичну силу нормативно-правових актів у механізмі 

правового регулювання має неабияке значення, а тому воно не може 

вирішуватися в залежності від позиції вчених, це рішення має базуватися на 

чинному (діючому) законодавстві. Чинність в буквальному розумінні слова 

означає прояв всіх властивостей і якостей того чи іншого нормативно-правового 

акту, що регулює трудові відносини, його здатність впливати на поведінку 

суб’єктів трудового права. Крім того, щоб проявити свою ефективність у 

механізмі правового регулювання трудових відносин необхідно, щоб нормативно-
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правові акти несли в собі можливість реалізації їх норм, нормативних положень. 

Адже чинність (дія), ще не означає реалізацію відповідної норми чи її положень, 

але у будь-якому випадку вона створює юридичну можливість для такої 

реалізації.  Остання вважається кінцевою стадією тоді,  коли суб’єкт права, в 

даному випадку працівник уклав трудовий договір з роботодавцем, тобто 

«скористався» нормою права, регулятивний вплив якої направлений на трудову 

діяльність, в основі якої  лежить праця працівника. Сам же механізм реалізації вказує 

на впорядкування, характер зв’язків і включає різноманітні загальносоціальні та 

юридичні чинники, форми, способи, умови і гарантії здійснення норм трудового 

права та нормативно-правових актів, що регулюють трудові відносини. Тому 

правове регулювання і безпосередня реалізація права є різними поняттями, 

однойменно тому як мати права і їх реалізовувати. А отже механізм правового 

регулювання необхідно відрізняти від механізму його реалізації. 

 Серед нормативно-правових актів, які займають чільне місце у механізмі 

правового регулювання, особливе місце займає Конституція України. Конституція 

України здійснює безпосередній вплив на створення будь-якого механізму 

правового регулювання, оскільки без врахування конституційних положень даний 

механізм буде бракованим, і не зможе проявити свої цінності, правові властивості. 

Тому саме Конституція, яка регламентує положення, що саме людина, її життя, 

здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпека визнаються в Україні 

найвищою соціальною цінністю (ст. 3), права і свободи людини є 

невідчужуваними і непорушними (ст. 21), громадяни мають рівні конституційні 

права і свободи, та є рівними перед законом (ст. 24) і т. д. – є рушійною силою 

даного механізму і є орієнтиром для всіх суб’єктів, у тому числі трудового права. 

Саме в Конституції України встановлюються конституційно-правові норми, що є 

основоположними для всіх інших нормативно-правових актів, які виходять з її 

норм і забезпечують таким чином їх деталізацію. Тому створення механізму 

правового регулювання неможливе без інших законів, як правових засобів, що 

засновані на конституційних положеннях, та вносять свою специфіку у механізм 

правового регулювання трудових відносин.  



 309 

В умовах так званої глобалізації виникають актуальні планетарні проблеми, 

у вирішенні яких заінтересовані всі держави … проходить інтенсивне зближення 

принципів, інститутів і норм національного (внутрішнього) і міжнародного права 

[350, с. 13]. Складається нове праворозуміння, яке дає можливість по-новому 

переоцінити старі підходи і принципи розгляду проблем пріоритету 

загальнолюдських цінностей. Воно включає ідеї примату права над державою, ідеї 

природних прав і свобод людини. Саме з такого праворозуміння випливає ідея 

примату міжнародного права над внутрідержавним. А отже, міжнародні акти 

(норми), які ратифіковані Україною, є складовою механізму правового 

регулювання трудових відносин. Основні принципи, які закріплені у міжнародних 

актах, дістали своє вираження в інститутах трудового права. Так міжнародні 

норми, зокрема Конвенція № 111 Міжнародної організації праці 1958 р. докладно 

розкриває термін «дискримінація» [268]. Через це поняття міжнародне і 

національне законодавство фактично розкриває принцип рівності прав і 

можливостей працівників. Питанню рівності прав і можливостей у сфері праці 

присвячена і декларація МОП про основні принципи та права у світлі праці, 

ухвалена 86-ю сесією в Женеві 18 червня 1998 р. Виходячи із вимог конвенції 

МОП № 111 про дискримінацію в галузі праці й занять та Рекомендації МОП № 

111 щодо дискримінації в галузі праці та занять національна політика має бути 

спрямована на недопущення дискримінації у галузі праці і занять та 

застосовуватися шляхом законодавчих заходів, колективних договорів чи будь-

яким іншим способом. Принцип рівності прав і можливостей та заборона 

дискримінації як фундаментальний принцип у сфері праці знайшов закріплення у 

національному законодавстві. Так, Україна ратифікувала Конвенцію МОП № 1 11 

1958 р. ще у 1961 р. і законодавчо закріпила у Конституції України важливий 

принцип, згідно з яким усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах [527, с. 

202-206]. Особливе місце в механізмі правового регулювання займають закони, у 

яких вирішуються практично всі найважливіші питання суспільного життя країни. 

Адже від якості останніх залежить ефективність механізму правового 

регулювання трудових відносин. У числі таких особливе місце посідає 
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кодифікований закон – Кодекс Законів про працю, який покликаний регулювати 

соціально-трудові відносини, метою і результатом яких є створення матеріальних 

і духовних цінностей для існування всього суспільства  [527, с. 19]. Не дивлячись 

на дану обставину КЗпП України на сьогодні не вільний від певних недоліків 

юридико-технічного характеру, серед яких – відсутність прописаних правових 

механізмів у реалізації його норм. Тому на допомогу йому приходять принципи 

правового регулювання трудових відносин, які задають загальну направленість 

правовому регулюванню трудових відносин, встановлюють межі правового 

регулювання, ліквідовують дефекти у законодавстві і прогалини у праві, визначають 

зміст певних невизначеностей у праві, іншими словами, «принципи ніби розчинені у 

праві, пронизують майже всі його норми й інститути, як своєрідний вектор вони 

визначають напрям розвитку правової системи, впливають на зміст і розвиток усіх 

інших елементів правової матерії» [467, с. 221]. 

Як правило, у більшості випадків саме від законів залежить 

результативність роботи самого механізму правового регулювання трудових 

відносин, оскільки саме вони є головними провідниками у механізмі правового 

регулювання. Наскільки адекватно і всебічно їх положення будуть конкретизовані 

і деталізовані, настільки ефективним буде правове регулювання. Закон, з однієї 

сторони, є базовим, основним нормативним правовим актом, з другої – він носить 

найбільш загальний характер, у зв’язку з цим виникає необхідність розвитку, 

конкретизації, деталізації його положень і тому, як правило, у більшості випадків 

для його реалізації необхідні підзаконні нормативні правові акти. Це, у свою 

чергу, дає змогу забезпечити правореалізацію, тобто підвищити дієвість і 

ефективність самого механізму правового регулювання трудових відносин. 

Юридична природа підзаконних нормативних правових актів визначає їх 

особливе значення у механізмі правового регулювання трудових відносин, 

оскільки деякі закони просто не працюватимуть через відсутність механізму 

реалізації їх нормативних положень. Закони та підзаконні нормативні правові 

акти в сукупності забезпечують стабільне і ефективне правове регулювання. 
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Таким чином, юридична сила закону визначає його місце і роль у механізмі 

правового регулювання трудових відносин. Крім того, специфіка трудових 

відносин, що підлягають регулюванню, обумовлює відповідні види нормативних 

правових актів, необхідних для реалізації механізму правового регулювання 

трудових відносин.  

Нормативний правовий акт у механізмі правового регулювання трудових 

відносин виконує правовстановлюючу функцію, яка і визначає його провідну роль 

і основне місце в системі правових актів. Дослідити проблеми правового 

регулювання і його механізму необхідно в рамках правотворчої діяльності. 

Дійсно, питання правового регулювання та реалізації права тісно пов’язані. Так як 

і перше, і друге є аспектами дії права, але якщо в механізмі правового 

регулювання формулюється мета регламентації відносин, то реалізація права – це 

вже є певний результат «роботи» даного механізму. Крім того, процес створення 

норм права потребує вивчення питань ефективності його дії, тому правове 

регулювання є «точкою дотику», «центром», де право як система норм, і його 

реалізація як втілення права в життя, пов’язані. Таким чином, правове 

регулювання трудових відносин – це регулювання цих відносин за допомогою 

спеціально-юридичних засобів. 

Отже, до правових засобів державного регулювання відносяться:  норма 

трудового права – в ній визначаються мета, закладається правовий режим 

діяльності для суб’єктів трудового права, визначаються способи (методи) 

правового регулювання;  принципи правового регулювання трудових відносин – 

визначають напрямки правового регулювання трудових відносин, відображають 

найсуттєвіші риси правових норм, що регулюють трудові відносини, впливають 

на зміст і розвиток усіх інших елементів правової матерії; міжнародні акти 

(норми-принципи), які ратифіковані Україною – основні правові положення, 

основоположні начала трудового права, що вироблені і визнані міжнародною 

співдружністю держав і відхилення від яких є недопустимим;  нормативний 

правовий акт зосереджує в собі всі юридичні засоби, є формою вираження норм 

трудового права, від якості якого залежить ефективність правового регулювання 
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трудових відносин. Кожен з елементів займає відповідне місце і взаємодіє з 

іншими елементами. 

Необхідно зауважити, що значний вплив на формування правових засобів 

державного регулювання, та й інших правових засобів, відіграють: правова 

доктрина, яка за своєю природою наділена регулятивними можливостями щодо 

нормативного, ідеологічного, виховного впливу на волю і свідомість суб’єктів 

права з метою переконання їх в необхідності визначених типів правомірної 

поведінки [85, с. 16]; правова політика, «яка відображає погляди на сутність, 

мету, принципи, пріоритети, механізми реалізації та шляхи підвищення правового 

регулювання» [486, с. 18]; правове життя суспільства, що характеризує специфіку 

і рівень правового розвитку даної країни, відношення суб’єктів до права, ступінь 

задоволення їх інтересів [367, с. 51]; правосвідомість, яка є багатоаспектним 

феноменом і відображає стан законності і правопорядку, є феноменом культури, 

традицій народу; законність, яка є необхідним атрибутом правового регулювання; 

правова культура – категорія безпосередньо пов’язана з правовою свідомістю і яка 

також активно проявляється не тільки в правотворчості, але й і в правозастосуванні. 

Так, наприклад, від рівня правової культури багато в чому залежить успішна 

діяльність не тільки певних організацій, але й держави в цілому. Але не вірним буде 

стверджувати, що правова культура є, наприклад, елементом механізму правового 

регулювання, так як механізм правового регулювання буде функціонувати навіть 

при низькій культурі законодавців, правозастосовних органів, посадових осіб. Інша 

справа, який буде результат, ефективність такої діяльності, механізм правового 

впливу. Але так чи інакше, вона також накладає свій відбиток на формування, 

змістовну характеристику механізму правового регулювання [117, с. 20]. Те саме 

стосується і правосвідомості.  

Не дивлячись на багаті напрацювання щодо визначення юридичної природи 

рішень Конституційного Суду України [589; 658, с. 4-11; 640, с. 31-40], серед 

вчених немає одностайних поглядів на дану проблему, та все ж таки ми поділяємо 

думку про те, що юридична сила інтерпретаційних актів не може прирівнюватися 

до сили нормативно-правових актів, які є предметом тлумачення. Юридична сила 
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інтерпретаційного акта діє до того часу, поки діє сам акт, норми якого стали 

предметом тлумачення [640, с. 31-40]. Прийняли новий закон, змінили його 

норми, що були предметом тлумачення, і, відповідно, втрачаються значення, 

юридична сила і дія інтерпретаційного акта [640, с. 31-40], але так чи інакше, їх 

рішення також здійснюють свій вплив на свідомість законотворців, а отже, на 

ефективність механізму правового регулювання трудових відносин. При всьому 

визначальному значенні вище перелічених правових явищ у правовій системі, 

вони виступають не у вигляді елементів механізму правового регулювання, а у 

вигляді його середовища, загального фону – фактора, що приєдналися до того, чи 

іншого елементу в процесі його функціонування [14, с. 24-25]. При цьому деякі 

фактори механізму правового регулювання, такі як правова культура, законність, 

правопорядок створюють як певні умови для роботи механізму правового 

регулювання, так і є результатом такої роботи. 

У зв’язку з цим необхідно розмежовувати «механізм дії права», який 

включає в себе психологічні, ідеологічні та соціологічні аспекти функціонування 

права, і «механізм правового регулювання».  

Підвищення ефективності «роботи» правових засобів у механізмі правового 

регулювання трудових відносин можливе, коли будуть задіяні насамперед правові 

засоби колективно-договірного і індивідуально-договірного регулювання. 

Перейдемо до цієї групи правових засобів. Виокремлення правових засобів 

колективно-договірного та індивідуально-договірного регулювання пов’язане з 

втіленням правових приписів норм трудового права у життя, практичну 

діяльність. Ця група правових засобів пов’язана з досягненням мети суб’єктів 

колективно-договірного та індивідуально-договірного регулювання саме через 

правореалізаційну діяльність. Це різного роду способи, умови, предмети, що є 

достатніми (їх може бути декілька) і придатними для досягнення правової мети 

суб’єктів колективно-договірного та індивідуально-договірного регулювання. 

Вказані правові засоби характеризуються елементом індивідуальності, так як 

суб’єкти колективно-договірного та індивідуально-договірного регулювання 

обирають їх для досягнення не абстрактної мети (як у першому випадку), а для 
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досягнення конкретної мети, тобто задоволення своїх потреб, а відтак і інтересів. 

Дана група правових засобів пов’язана з правовими засобами державного 

регулювання: вони, насамперед, не повинні протирічити нормам права, 

нормативно-правовим актам централізованої дії. Так ст. 9 КЗпП України 

передбачає недійсність умов договорів про працю, які погіршують становище 

працівників. В даному випадку ми розглядаємо договори сфери трудового права в 

якості правового засобу, які не повинні протирічити актам законодавчої 

(державної) сфери дії.  

Суб’єктам колективно-договірного та індивідуально-договірного 

регулювання, якими виступають роботодавці, трудовий колектив, профспілки, 

працівники має бути неодмінно надано достатній набір правових засобів, який би 

дозволив досягти поставленої ними мети. Недостатність правових засобів тягне ті 

самі негативні наслідки, що і їх непридатність, про що зауважувалось раніше. 

«Недостатність правових засобів, які надаються у розпорядження суб’єкта, якому 

задана деяка мета, має два однаково небажаних наслідки: або мета впливу не 

досягається взагалі, або вона досягається, але вже незаконними засобами» [140, с. 

38-40]. Звісно, що обрання відповідних правових засобів проводиться 

безпосередньо суб’єктом права, але «правовим засобам не притаманний 

органічний зв’язок із суб’єктами правовідносин, вони лише «розгорнуті» до 

останніх своїми потенційними можливостями, які суб’єкти можуть 

використовувати, а можуть і не використовувати [див. 25, с. 222]. Саме від 

правильного вибору правових засобів залежить можливість досягнення мети 

суб’єктів трудових відносин, а значить, і кінцева їх мета. У роботодавця, на 

відміну від працівника, є більш широкі важелі щодо можливості самостійно, або 

за погодженням з професійною спілкою обирати ті правові засоби, які здаються 

йому найбільш прийнятними до реалізації його правової мети.  

 Саме за допомогою правових засобів колективно-договірного та 

індивідуально-договірного регулювания здійснюється адресний вплив права на 

конкретні ситуації, що виникають в самих різноманітних суспільних відносинах 

по безпосередньому застосуванні праці в суспільному виробництві, що 



 315 

опосередковані нормами трудового права. Правові засоби колективно-договірного 

та індивідуально-договірного регулювання продовжують регулювання державно-

правових засобів, при цьому персоніфікуючи і індивідуалізуючи правові норми 

стосовно до конкретних ситуацій, конкретних суб’єктів у конкретних 

правовідносинах. А тому від правових засобів колективно-договірного та 

індивідуально-договірного регулювання залежить якість здійснення нормативних 

приписів у конкретних життєвих ситуаціях: при поновленні на роботі, при 

переведенні на другу роботу, щодо виплати гарантійних і компенсаційних виплат, 

вихідної допомоги тощо.  

При всьому тому, правові засоби відзначають тільки окремі регулятивні 

елементи юридичної сфери. Але всі вони можуть концентруватися у методі 

правового регулювання трудових відносин і, таким чином, уособлювати цілий 

правовий пласт особливостей галузі трудового права, що обумовлені її 

предметом. Але якби там не було, всі правові засоби, без винятку, слугують для 

того, щоб досягнути кінцеву правову мету. Тут необхідно зауважити на наступне. 

Оскільки правотворцем є не лише держава, а й інші суб’єкти, а правореалізаційну 

діяльність взагалі здійснює широке коло осіб, то було б невірним очікувати 

постановку кінцевої правової мети і визначення правових засобів, спрямованих на 

її досягнення, лише в нормативному правовому акті, вихідному від держави, 

оскільки у встановленні кінцевої правової мети та вироблення відповідних їй 

правових засобів беруть участь суб’єкти усіх рівнів: державного, колективно-

договірного та індивідуально-договірного регулювання. А отже, «досягнення 

кінцевої мети правового регулювання може здійснитися тільки за допомогою 

людей, тобто в кінцевому рахунку саме від обрання правових засобів суб’єктами 

права для досягнення власної правової мети і задоволення їх особистих потреб 

цими засобами залежать досягнення мети правового регулювання та ефективність 

права в цілому» [569, с. 31]. 

З урахуванням сказаного можна визначити механізм правового регулювання 

в трудовому праві як заснований на єдності (системності) норм і принципів 

трудового права та публічно-правових і приватноправових началах сукупність 
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правових засобів, за допомогою яких забезпечується здійснення (реалізація) 

трудових, соціально-економічних, виробничих потреб і інтересів суб’єктів 

трудових відносин та вирішуються завдання і досягається мета трудового права.  

Поняття механізму правового регулювання, в тому числі і в трудовому праві, 

дозволяє зробити висновок про те, що його правові засоби знаходяться в 

ієрархічному зв’язку. Сутність ієрархічної системи полягає у залежності, 

підпорядкованості, нерівності структурних елементів, що її утворюють [663, с. 

15]. Це все можна віднести до правових засобів трудового права. Не викликає 

ніяких сумнівів, що норма трудового права наділена загальним характером в 

порівнянні з іншими регуляторами. Це пояснюється тією обставиною, що інші 

регулятори (договори в трудовому праві) не можуть бути створені поза вказівкою, 

що міститься в нормі трудового права, і, звісно, не можуть суперечити їй. Крім 

того, норма трудового права є єдиним засобом трудо-правової діяльності, якщо 

вона є імперативною або відсутній передбачений договірною нормою регулятор.  

 

4.2. Норми права у механізмі правового регулювання  

 

Визначення норми права у сучасній науці є традиційним і не піддалось 

ніяким трансформаціям. Хоча в теорії права використовуються також терміни 

«правова норма», «юридична норма», які між собою ототожнюються (так, 

наприклад, С.С. Алексєєв в своїх працях використовує різну термінологію 

«Нормы права и правоотношения», «юридические нормы»,  «о понятии нормы 

права») [див. 15; 25, с. 93-96]. Аналіз етимологічних і значеннєвих аспектів 

інтерпретації слова «норма» в сучасному українському мовознавстві дає підставу 

стверджувати, що воно є багатозначним. У всіх без виключення вченнях про 

право тема правових (або юридичних норм)  обов’язково піднімається 

дослідниками права і саме поняття права так чи інакше повязується з нормами 

[767, с. 320]. В юриспруденції широкого поширення набуло оперування словом 

«норма» переважно у двох значеннях: по-перше, як звичайний, 

загальноприйнятий, обов’язковий порядок, стан, правило, стандарт; по-друге, як 
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усталена міра, розмір чого-небудь. У багатьох випадках визначення поняття 

правових норм повязується з  джерелами права, або джерелами правових норм, 

зауважує А.І. Ющик [767, с. 320].  Це пояснює ту обставину, що одностайних 

поглядів, єдиних концепцій на поняття, сутність, природу правових (юридичних) 

норм так і не склалося. А отже, кожен дослідник, вкладає у зміст даної категорії 

те поняття, виходячи з того, що він розуміє під  правом, у залежності знову ж 

таки, до якої школи він себе відносить: природничого права чи позитивіського і т. 

д. А це свого роду також впливає на поняття, сутність, особливості норми, навіть 

її структурні елементи. Тому у юридичній літературі відсутній єдиний підхід до 

визначення норми права, так як «поняттю правової норми до сих пір не знайдено 

визначеного місця в системі понять теорії права» [767, с. 326]. Норма трудового 

права також не отримала належного наукового осмислення. Тому нашим 

завданням буде показати призначення норм трудового права у механізмі 

правового регулювання та виявлення їх специфіки порівняно з нормами права 

інших галузей. 

 Явно недостатній інтерес вчених-трудовиків до теорії норм трудового 

права очевидно пояснюється тією обставиною, що для більшості дослідників є 

зрозумілою її природа, а також її специфіка. Норми трудового права є 

різновидністю діючих в суспільстві правил поведінки людей, встановлених 

державою. Оскільки норми трудового права відносяться до норм правових, вони, 

відповідно, повинні розглядатися як правила загального характеру, встановлені 

або санкціоновані державою. В даному аспекті норми трудового права практично 

нічим не відрізняються від усіх інших правових норм, оскільки загальною 

властивістю для них є їх юридична природа. Дослідження поняття норми 

трудового права повинно опиратися на дані загальної теорії права і разом з тим 

враховувати особливості тієї сфери суспільного життя, в якій проявляється їх 

регулятивна дія. Маючи багато спільного з нормами інших галузей матеріального 

права, норми трудового права наділені все ж таки своїми власне специфічними 

ознаками. Необхідно зауважити, що норма трудового права є явищем багатим за 

змістом, мінливим у історичному плані та дуже специфічним по відношенню до 
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норм інших галузей права. Норми права існують не самі по собі і не для себе, а 

для регулювання суспільних відносин – як правовий засіб. А тому будь-яка норма 

трудового права є об’єктом для застосування або реалізації, що являє собою 

діяльність. Передусім, для того, щоб реалізуватися у конкретних діях, норма 

трудового права повинна бути перш за все зрозумілою для самого суб’єкта, 

обраною і після чого «вдало» застосована до конкретного випадку.  

Кожна норма регулює визначені суспільні відносини того соціально-

правового середовища, сукупність яких складає предмет правового регулювання 

відповідної галузі. Отже, щоб охарактеризувати норму трудового права, її 

специфічні властивості необхідно дослідити відносини, що становлять предмет 

регулювання даної галузі.  Як зауважувалось раніше, питання про специфіку норм 

в науці трудового права не отримало належного висвітлення. В даних умовах 

суттєвого значення набувають врахування зв’язку між нормами матеріального 

права, передусім трудового й цивільного, щоб показати так зване родове 

призначення останніх, яке не завжди є виправданим. Зрозумілим є той факт, що 

норми трудового і цивільного права забезпечують реалізацію матеріальних 

галузей права. Отже, як трудове право так і цивільне об’єднані тим, що норми права 

даних матеріальних  галузей  права, регулюють відносини, які об’єктивно склалися і 

предметно утворилися завдяки системі норм кожної галузі, які за природою і 

характером є різні, не дивлячись на ту обставину, що вони відтворюються у 

однаковому соціально-економічному середовищі. Для норм трудового права таким 

середовищем є використання найманої праці, де реалізуються повноваження сторін 

трудових правовідносин на всіх рівнях правового регулювання. Норми трудового 

права за своєю суттю регулюють відносини, в яких враховані усі сторони трудової 

діяльності, а також соціальні інтереси, які впливають на розвиток людини [527, с. 

139], вони визначають зміст прав і обов’язків сторін трудових правовідносин і, в 

деякій мірі, норми трудового права визначають порядок вирішення трудового 

спору (в комісіях по трудових спорах, у межах їх компетенції), який може 

виникнути між сторонами даних правових відносин, в процесі реалізації трудової 

функції. Норми трудового права, встановлюючи певні дозволи, встановлюють 
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певні заборони, обов’язки, міру відповідальності, міру захисту, мінімальні 

державні стандарти прав працівника, що забезпечують, в свою чергу, здійснення 

права працівника на працю, в умовах, що відповідають вимогам охорони праці на 

всіх рівнях правового регулювання незалежно від форми власності й галузевої 

приналежності підприємства, установи, організації. Крім того, що норми трудового 

права містять певний перелік дисциплінарних стягнень за проступки, вони 

одночасно визначають порядок притягнення найманих осіб до відповідальності, 

починаючи від органів, правомочних застосовувати дисциплінарні стягнення, і 

закінчуючи передачею питання про порушення трудової дисципліни на розгляд 

трудового колективу або його органу (ст. 152 КЗпП України). Як підкреслює 

О.І. Процевський, норми трудового права, які регулюють трудові відносини, 

розраховані на сприйняття і врахування усіх якостей людини з усіма її позитивними 

і негативними ознаками, можливостями і здібностями, інтересами і потребами, з 

правами і свободами [527, с. 110]. 

Отже, можна зробити певний висновок: норми трудового права 

відповідають не тільки на питання що дозволено, що заборонено робити або яким 

чином робити, щоб досягнути бажаного результату (наприклад, застосування 

різного роду заохочень), а й відповідають на питання, який порядок вирішення 

трудових спорів у комісіях по трудових спорах, який порядок застосування і 

зняття дисциплінарного стягнення.  

Норма трудового права здійснює правове регулювання трудових відносин, 

що складають її предмет відповідно до принципів трудового права, які 

зумовлюють утворення даної галузі. Тому нормам трудового права властива як 

єдність так і диференціація, яка яскраво проявляється в трудовому праві, на 

відміну від інших галузей. Отже, нормам трудового права властиві певні 

особливості. Перша особливість полягає в тому, що вони регулюють не всі 

відносини в сфері праці, а лише ті, які склалися в сфері найманої праці. Дана 

особливість дозволяє відмежувати норми трудового права від усіх інших 

правових норм. Трудове право має достатню систему (сукупність) правових норм 

та інших юридичних категорій, що використовуються суб’єктами трудового права 
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в процесі застосування, реалізації найманої праці. Специфікою трудового права як 

галузі права є те, що вона в своєму арсеналі зосереджує норми які мають, як 

правило, договірний характер, на відміну, наприклад, від цивільного права, якому 

за природою цієї галузі властивий «диспозитив», тобто наявність диспозитивних 

норм. Надання сторонам права самим визначати свої взаємовідносини та їх зміст 

забезпечується тим, що у цивільному праві переважають диспозитивні приписи, 

які забезпечують можливість інваріантності їх поведінки [159, с. 46-48]. Коло 

диспозитивних норм, порівняно з договірними нормами, в трудовому праві 

порівняно вузьке, а в цивільному праві – навпаки широке. Але дана обставина не 

перешкоджає деяким науковцям ототожнювати диспозитивні норми з 

договірними. Хоча за своєю природою вони є різними. Тому необхідно розрізняти 

договірні норми трудового права і диспозитивні норми, які проявляють широку 

сферу дії в цивільному праві, на відміну від трудового. Співвідношення 

диспозитивних і імперативних норм є неоднаковим у різних галузях права, і 

залежить, насамперед, від поєднання в них приватних і публічних начал. 

Терміном «диспозитивність» може визначатися тільки характер змісту частини 

норм приватного права, яка проявляється у тому, що в них встановлюється 

варіант поведінки, що регулюється, у той же час залишається за сторонами 

можливість вибору й іншого варіанту. На це вказували ще римляни [38, с. 35-36]. 

Тобто, диспозитивність регулювання може проявлятися не тільки у змісті норм 

права, а й у можливості вибору сторонами однієї з передбачених законом 

альтернатив, одного з варіантів поведінки. На відміну від цивільного права, норми 

трудового права прямо не передбачають можливості вибору варіанту поведінки 

сторонами. Не вдаючись до поглибленого розуміння і суті диспозитивності, а це і 

не є об’єктом нашого дослідження, зауважимо на наступному. Розглядаючи 

диспозитивність в цілому, можна сказати, що вона є категорією філософсько-

правового порядку, а тому не може бути розкритою тільки через одну, хай і 

важливу сторону досліджуваного явища. Право в сучасному демократичному 

суспільстві частіше всього розуміють як міру свободи і рівності [588, с. 230; 255, 

с.3-9; 710, с. 27; 429; 215, с.592]. А свобода можлива лише там, де люди не тільки 
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є її адресатами, але й творцями, де вони одночасно виступають і як суб’єкти 

права, і суб’єкти держави. 

Так, диспозитивність (від лат. dispono – розташовую, владную; або 

dispositivus – той, що розпоряджається) [90] – буквально означає, що «допускає 

вибір». Необхідно звернути увагу на ту обставину, що в теорії права 

диспозитивність як правило, розглядається стосовно до методу правового 

регулювання, принципів права і юридичних норм. Необхідно зауважити, що 

диспозитивність є загальноправовою категорією, хоча в деяких галузях, 

наприклад цивільному, сімейному праві, вона проявляється найбільше, на відміну 

від інших галузей права, зокрема трудового права. Юридична конструкція 

диспозитивності, заснованій на законі свободи суб’єктів права здійснювати 

(набувати, реалізувати, розпоряджатися) свої права на власний розсуд, в кожній 

окремо взятій галузі права наповнюється своїм специфічним змістом, що є 

адекватним предмету правового регулювання даної галузі права [289, с. 43]. 

Оскільки саме цивільне право як галузь права характеризується наявністю цілого 

арсеналу диспозитивних норм (сама назва методу вказує на це) [698, с. 47, 50, 53], 

то наведемо думки щодо поняття змісту диспозитивності саме представників 

науки цивільного права. Так Р.А. Майданник зазначає, що диспозитивні засади в 

цивільному праві дають можливість вибору між кількома варіантами поведінки в 

межах, установлених законом. Диспозитивність також дозволяє, – продовжує 

вчений, у відповідних випадках визначати зміст цивільних прав та обов’язків, 

розпоряджатися суб’єктивними правами на власний розсуд [361, с. 125-126]. При 

цьому говорячи про диспозитивні засади і про диспозитивність автор вкладає 

однаковий зміст у дані поняття. Разом з тим, термін диспозитивні засади можна 

використовувати як інтегровану категорію, яка відповідала б вимогам 

комплексного підходу до дослідження диспозитивності як правового феномена. 

Російські цивілісти М.І Брагінський та В.В. Вітрянський зазначають, що 

диспозитивні норми надають можливість суб’єктам відносин самостійно 

встановлювати в тій чи іншій мірі об’єм і характер взаємних прав і обов’язків, 

виходячи із загальних вимог права [71, с. 88]. І тільки при відсутності такої угоди, 
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зауважують вчені, диспозиція норми вказує визначений зміст взаємовідносин.  

У таких випадках правило норми усуває відсутність угоди і діє в якості 

категоричного імперативу [71, с. 88]. Тобто, сторони самі, на свій розсуд, шляхом 

договірного порядку вирішують зміст своїх відносин. Лише тоді, коли вони не 

домовилися між собою, вони можуть скористатися приписом норми, що 

відтворена в законі. Виходячи із сказаного, виходить, що диспозитивні норми 

можуть застосовуватися тоді, коли відсутня домовленість самих сторін про свої 

права і обов’язки.  

Стаття 6 ЦК України (п. 2, 3) закріплює, що сторони мають право 

врегулювати у договорі, який передбачений актами цивільного законодавства, 

свої відносини, які не врегульовані цими актами. Сторони в договорі можуть 

відступити від положень актів цивільного законодавства і врегулювати відносини 

на власний розсуд. При самих найрізноманітніших підходах до змісту 

диспозитивності, як на науковому, так і на законодавчому рівні, у них є дещо 

спільне – певна свобода, яка надається учасникам конкретних правових відносин. 

Для диспозитивних норм є характерним формулювання «оскільки в договорі не 

передбачено інше». Тому для договору диспозитивність не є властивою, в ньому 

не може бути встановлено диспозитивне положення, оскільки він сам є 

результатом узгодження сторін. Обрання визначеного варіанта поведінки не є 

формальною можливістю абстрагуватися від багатьох варіантів і зупинитись на 

чомусь одному. Він повинен здійснюватися на основі знання суб’єкта про 

навколишній світ з урахуванням визначених критеріїв, які дозволять суб’єкту 

пояснити, чому він надав перевагу одному із варіантів поведінки іншій поведінці 

[398, с. 15]. Таким критерієм може виступати мета [див. дет. 128, с. 55-58], 

інтерес, а звідси – наявність волевиявлення. Саме з мети, яку визначає людина 

здійснюється її діяльність. Звісно, що у обранні мети, як такої, є наглядним 

суб’єктивний момент, і обставини об’єктивної реальності. Оскільки 

життєдіяльність людини є багатогранною, то й вона переслідує різну мету (цілі), 

що дає їй можливість власного вибору шляхом волевиявлення. Отже, 

диспозитивність характеризується свободою волевиявлення учасників суспільних 
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відносин і здатністю здійснювати відповідний вибір. Дане правило 

прослідковується в багатьох інститутах цивільного права. Зокрема, ст. 328 ЦК 

України визначає загальні положення щодо підстав набуття права власності, ст. 

331 ЦК України визначає положення про набуття права власності на новостворене 

майно та об’єкти незавершеного будівництва, ст. 332 ЦК України визначає 

положення про набуття права власності на перероблену річ та ін. Диспозитивний 

метод (елемент) правового регулювання застосовується, передусім, при 

договірних формах реалізації прав інтелектуальної власності і т. д. Але це не 

означає, що превалювання дозволу означає кількісну наявність норм, в 

положеннях яких вони містяться. Тут необхідно говорити про те, що дозвільний 

характер визначає основний зміст, характер приватного права. Останнє є 

сконцентрованим у принципах кожної його галузі.  

На відміну від цивільного права, у трудовому праві за вказівкою на 

відповідний вибір, свободою волевиявлення суб’єктів трудового права відразу ж 

супроводжується установка на обмеженість вибору варіантами, що надає їх 

об’єктивна норма. Так, ст. 7 Закону Про колективні договори і угоди передбачає, 

що зміст колективного договору визначається сторонами в межах їх компетенції. 

При цьому наводиться перелік тих зобов’язань, котрі повинен містити 

колективний договір і угода. Так у колективному договорі встановлюються 

взаємні зобов’язання сторін щодо регулювання виробничих, трудових, соціально-

економічних відносин, зокрема: зміни в організації виробництва і праці; 

забезпечення продуктивної зайнятості; нормування і оплати праці, встановлення 

форми, системи, розмірів заробітної плати та інших видів трудових виплат 

(доплат, надбавок, премій та ін.); встановлення гарантій, компенсацій, пільг; 

участі трудового колективу у формуванні, розподілі і використанні прибутку 

підприємства (якщо це передбачено статутом); режиму роботи, тривалості 

робочого часу і відпочинку; умов і охорони праці; забезпечення житлово-

побутового, культурного, медичного обслуговування, організації оздоровлення і 

відпочинку працівників; гарантій діяльності профспілкової чи інших 

представницьких організацій працівників; умов регулювання фондів оплати праці 
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та встановлення міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень в оплаті 

праці; забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків; заборона 

дискримінації. Поміж такого структурного розмаїття, робиться припис про те, що 

колективний договір може передбачати додаткові, (поверх тих, що уже визначені 

Законом зобов’язання) порівняно з чинним законодавством і угодами гарантії, 

соціально-побутові пільги. Разом з тим, ст. 5 того ж закону містить припис, який 

встановлює, що умови колективних договорів або угод, що погіршують порівняно 

з чинним законодавством становище працівників, є недійсними, і забороняється 

включати їх до договорів і угод. Забороняється включати до трудових договорів 

умови, що погіршують становище працівників порівняно з чинним 

законодавством, колективними договорами та угодами. Зміст угод на 

національному, галузевому та територіальному рівні відповідно наведений у 

приписі статті 8 Закону Про колективні договори і угоди. При цьому вказана 

стаття закріплює норму про те, що галузева (міжгалузева) угода не може 

погіршувати становище працівників порівняно з генеральною угодою, а угоди на 

територіальному рівні включають вищі порівняно з генеральною угодою 

соціальні гарантії, компенсації, пільги. Отже, свобода волевиявлення учасників 

соціально-трудових відносин і їх здатність здійснювати відповідний вибір 

обмежена вказівкою закону. Як раніше зазначалося, для диспозитивних норм є 

характерним формулювання «оскільки в договорі (сторін) не передбачено інше». 

В даному випадку сторони колективного договору, угоди формують зміст даних 

актів заздалегідь на підставі припису закону, за «визначеним імперативом», який 

встановлює обов’язкові «рамки» компетенції сторін з тих чи інших питань, що 

повинні бути включені в колективний договір і угоду, і в договірному порядку 

розширені самими сторонами колективно-договірного регулювання, відповідно 

до правила: все, що погіршує становище працівників порівняно з чинним 

законодавством, колективними договорами та угодами, є недійсним. В даному 

випадку ми бачимо яскравий прояв як імперативних норм, так і договірних.  

Отже, на думку законодавця, специфіка регулювання соціально-трудових 

відносин полягає в тому, що суб’єктам трудового права надається законом 
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можливість врегулювати свої відносини в договірному нормативно-правовому або 

індивідуально-договірному порядку [323, с. 113]. Більшість норм трудового права 

встановлюють мінімальний стандарт трудових прав і свобод та носять 

імперативний характер. Проте сторони на рівні колективно-договірного 

регулювання, в рамках своєї компетенції, яка визначена законодавством, можуть 

самостійно врегулювати свої відносини за підстави, що нові умови не можуть 

погіршити становище працівника порівняно з чинним законодавством, 

колективними договорами та угодами. У цьому проявляється специфіка 

диспозитивності в трудовому праві – поєднання можливості встановлювати нові 

правила поведінки в договірному порядку з пріоритетним захистом найбільш 

слабкої сторони трудового відношення – працівника. Як підкреслює І.А. Костян, 

свобода сторін трудового права в процесі його реалізації істотно обмежена 

владою роботодавця (нормативною, організаційною, розпорядчою та 

дисциплінарною), а також владою держави, що покликана забезпечувати охорону 

прав працівника, як менш захищеної сторони» [285, с. 19].  

Переходячи до безпосереднього аналізу диспозитивних норм в 

індивідуальних трудових правовідносинах, зазначимо, що формування ринку 

праці сьогодні базується як на вільному волевиявленні громадян підшукати для 

себе підходящу роботу, так і на волевиявленні роботодавців, що мають 

можливість надати відповідну роботу. Таким чином, розглядаючи принцип 

свободи праці в широкому аспекті, можна зробити висновок про те, що в його 

зміст входить право кожного на розпорядження своєю здатністю до праці шляхом 

вступу в різноманітні суспільні відносини щодо участі в праці, в тому числі, і в 

сфері найманої праці в якості працівника (службовця), так само і право на відмову 

від вказаних дій [476, с. 12-13].  

Реалізуючи своє диспозитивне право на роботу, працівник укладає трудовий 

договір, який є угодою. Але саме як досягається укладення такої угоди, сам 

процедурний момент, законодавством не врегульовано. Звісно, що працівник 

укладає трудовий договір і реалізує таким чином своє право на працю з метою 

отримання заробітної плати як у своїх інтересах, так і в інтересах самого 
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роботодавця, якого цікавить перш за все отримання прибутку та забезпечення 

рентабельності самого підприємства, установи, організації. Таким чином, кожна 

сторона трудового договору здійснює свої трудові права не на власний розсуд, як 

це має місце при здійсненні цивільних прав, а шляхом задоволення власне 

інтересів свого контрагента, реалізує свої особисті інтереси. В Кодексі законів про 

працю проблема укладення трудового договору шляхом узгодження виражених 

вольових дій сторін не отримала відповідного відображення, а тому терміни воля і 

волевиявлення законодавець не застосовує в КЗпП України. Стаття 2 КЗпП 

України передбачає право громадян України на працю, включаючи право на 

вільний вибір професії, роду занять і роботи. Однак положення Кодексу дають 

підстави вважати, що в них і воля, і волевиявлення маються на увазі як: право на 

працю – як свобода праці – основний принцип правового регулювання трудових 

відносин, право на працю, включаючи право на вільний вибір, який кожен вільно 

обирає, або погоджується. Вільно обирати – це воля; вільно погоджуватися – 

волевиявлення. Але даному волевиявленню передує домовленість сторін, у яких 

не дивлячись на волевиявлення працювати і керувати – різнопланові інтереси.  

В результаті укладення трудового договору сторонами він може бути в 

односторонньому порядку розірваний як зі сторони роботодавця, так і зі сторони 

працівника. Виходить, що спільне волевиявлення досягнуто обома сторонами, але 

відмінено воно може бути одностороннім волевиявленням, що не є припустимо 

при диспозитивному характері норм, тобто договір може бути припинений тільки 

за спільно вираженим волевиявленням. На перший погляд диспозитивною може 

бути норма ст. 36 КЗпП України (п. 1) де передбачається припинення трудового 

договору за угодою сторін. Угода сторін є самостійною підставою припинення 

трудового договору. Дана підстава відрізняється тим, що необхідне спільне 

волевиявлення сторін, направлене на припинення трудових відносин. Таке 

припинення можливе в будь-який час, коли між роботодавцем і працівником до-

сягнута угода про припинення трудового договору. Пропозиція про припинення 

трудового договору може надходити як з боку працівника, так і з боку 

роботодавця. Але ставити підставу про припинення трудового договору в 
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залежність від того, чи обумовив цю підставу працівник при подачі заяви про 

звільнення, про існування якої більшість працюючих навіть не знають, навряд чи 

правильно. Підстава припинення трудових відносин повинна визначатись 

фактичними обставинами, що склались між сторонами, а не залежно від того, чи 

знають про цю підставу працюючі і чи обумовлюють вони її при звільненні з 

роботи [137, с. 136-138]. 

Отже, стан договірної свободи в цивільному та трудовому праві є не 

однаковим: свободі суб’єктів цивільних відносин традиційно надається більш 

високе значення ніж свободі у трудових відносинах. Трудовий договір, на відміну 

від цивільного є нерівним

 договором, не дивлячись на ту обставину, що він є 

вільно обраним і вільно узгодженим, так як його умови передбачають диспаритет 

прав і обов’язків суб’єктів, оскільки фіксують залежність та підпорядкування 

одного суб’єкта – працівника, – іншому, – роботодавцю.  

Цивільне право як галузь права було і є «стрижнем приватного права» [484, с. 

14], а тому характеризується диспозитивною направленістю, яка, як зауважувалось 

раніше, визначає і метод цивільного права – диспозитивний за свою суттю. Трудове 

право – галузь, яка сформувалась як органічне поєднання двох великих інститутів: 

трудового договору, і інституту охорони праці (фабричного законодавства). Це 

дозволяє говорити про змішану природу трудового права [301,с.43], що поєднує в 

собі норми як приватної так і публічної сфери, а це, в свою чергу, обумовлює 

специфіку правового регулювання трудових відносин. 

Чи може диспозитивність в трудовому праві реалізуватися на фоні 

нерівного фактичного становища працівника і роботодавця, яке обумовлено 

різним статусом і звісно, певним так званим «адміністративно-управлінським 

ресурсом», що дозволяє собі створювати додаткові пільги або позбавляти їх.  

У той час як цивільне право регулює весь комплекс відносин, що входять в його 

предмет на тлі абсолютно рівного правового становища їх учасників. Особа 

здійснює свої цивільні права вільно, на власний розсуд – зазначається в ЦК  

                                                 

 Ми застосовуємо дане поняття «нерівний» стосовно договору, оскільки  «нерівноправний» є 

більш застосовуваним до суб’єктів. 
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(п. 1 ст. 12 ЦК України). Працівники реалізують право на працю шляхом 

укладення трудового договору про роботу на підприємстві, в установі, організації 

або з фізичною особою (ч. 2 ст. 2 КЗпП України). З трудового договору випливає 

обов’язок працівника особисто виконувати доручену йому роботу і не 

передоручати її виконання іншій особі, за винятком випадків, передбачених 

законодавством. У свою чергу власник або уповноважений ним орган не має 

права вимагати від працівника виконання роботи, не обумовленої трудовим 

договором (ст. 31 КЗпП України). Сторони трудового договору діють не на 

власний розсуд, а беруть на себе зобов’язання, які випливають з трудового 

договору та договірних локальних актів.  

Отже, можна зробити висновок про те, що в трудовому праві, порівняно з 

цивільним, диспозитивність не може реалізовуватися в умовах фактичного 

нерівного становища сторін трудових правовідносин, а тому і в силу специфіки 

самих трудових відносин та юридичного інструментарію завдяки якому 

здійснюється їх регулювання, трудове право має у своєму арсеналі невелику 

кількість диспозитивних норм, на противагу цьому в трудовому праві є наявні 

договірні (локальні) норми трудового права, що пронизують всі інститути цієї 

галузі. Договірні (локальні) норми складають специфіку розвитку трудового права 

і основу удосконалення правового регулювання трудових відносин. Іншими 

словами, саме договірний (локальний) характер норм властивий трудовому праву 

як галузі. Наголошуючи на договірному характері норм, необхідно зауважити, що 

їх сутність і призначення не може бути правильно зрозумілим поза рамками 

імперативних норм, за якими держава встановлює певні стандарти в правовому 

регулюванні праці. Саме в цьому і проявляється специфіка імперативних норм 

трудового права, порівняно з іншими галузями права.  

Імперативні норми прямо наказують правила поведінки [585, с. 277], вони 

передбачають єдино можливий варіант поведінки, який не допускає відступу і не 

може бути змінений на власний розсуд сторін [646, с. 210]. Так, наприклад, Закон 

України «Про оплату праці» визначає сферу державного регулювання оплати 

праці працівників підприємств усіх форм власності шляхом встановлення розміру 



 329 

мінімальної заробітної плати та інших державних норм і гарантій, встановлення 

умов і розмірів оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, 

комунальній власності, працівників підприємств, установ та організацій, що 

фінансуються чи дотуються з бюджету, а також шляхом оподаткування доходів 

працівників [499]. Тому сьогодні однією із відмінних рис діючого трудового 

законодавства є закріплення на централізованому рівні мінімальних державних 

гарантій з оплати праці. Але в умовах розширення сфери договірного 

(локального) регулювання значна частина централізованих норм щодо оплати 

праці не може бути застосована без їх конкретизації в договірних (локальних) 

нормах. Мова йде про норми, що визначають форми і системи оплати праці, 

норми праці, розцінки, тарифні сітки, схеми посадових окладів, умови 

запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інші 

заохочувальні, компенсаційні і гарантійні виплати. Вони встановлюються або в 

колективно-договірному порядку, або локальними нормативними актами. Такі 

можливості закладені в самому КЗпП України, який відсилає до колективно-

договірного регулювання. І у разі, коли колективний договір на підприємстві не 

укладено, імперативна норма зобов’язує роботодавця погодити ці питання з 

виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим 

представником), що представляє інтереси більшості працівників, а у разі його 

відсутності – з іншим уповноваженим на представництво органом. Дані питання 

повинні бути вирішені на основі системи угод, що укладаються на національному 

(генеральна угода), галузевому (галузева (міжгалузева) угода), територіальному 

(територіальна угода) рівнях. Але розподіл чистого прибутку між працівниками – 

це сфера приватного права, сфера локального регулювання. Бо саме держава 

зобов’язана дбати про добробут свого народу, забезпечувати гідне життя кожному 

працівнику [531, с. 13]. Вказана тенденція закріплення відповідних способів 

правового регулювання праці і використання їх на вказаних рівнях правового 

регулювання дозволяє поєднувати як інтереси працівників, роботодавців так і 

інтереси держави при регулюванні трудових відносин. Тоді як цивільне право 

«має визначальним принципом визнання пріоритету інтересів приватної особи; 
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забезпечує приватний інтерес: акцентує увагу на економічній свободі, вільному 

самовираженні та рівності товаровиробників, захисті власників від сваволі 

держави» [698, с. 47]. Виходить така аксіома: в трудових відносинах – захищає 

держава, у цивільних відносинах – захищаються від держави. 

 В імперативному порядку, на державному рівні встановлюються умови 

праці, її охорони, а також ті механізми, що спонукають роботодавців створювати 

безпечні умови праці, виділяти певні засоби для зменшення або ліквідації 

шкідливих виробничих факторів, що впливають, або можуть вплинути на 

здоров’я працівника в процесі його трудової діяльності. В даному випадку 

простору для договірних норм, які б погіршували умови щодо охорони праці, 

немає. І в цьому полягає специфіка правового регулювання праці найманих 

працівників на підприємствах, установах, організаціях. 

Отже, особливостями реалізації норм трудового права, що становлять 

державний стандарт, є те, що вони включають свої реалізуючі властивості з 

метою встановлення державних норм і мінімальних гарантій для захисту більш 

слабкої сторони трудових відносин – працівника. Договірні (локальні) норми 

повинні, як правило, поліпшувати становище працівників порівняно з 

законодавством України про працю. В свою чергу, договірні (локальні) норми 

встановлюються, змінюються та, як правило, застосовуються як результат угоди 

учасників трудових відносин та їх представників. Ще однією важливою рисою, 

що характеризує диспозитивність норм цивільного права, є інститут захисту 

цивільних прав та інтересів. При цьому право на захист особа здійснює на свій 

розсуд (ст. 20 ЦК України). Учасники цивільних правовідносин є вільними у 

виборі конкретної можливості щодо здійснення права на захист, що в повному 

обсязі розкриває сутність диспозитивності. Як підкреслює Е.А. Суханов «люди … 

по своїй волі добросовісно виконують або недобросовісно порушують взяті на 

себе зобов’язання; … вони вільні захищати свої інтереси або відмовитися від них 

в конкретній ситуації і т. д.» [160, с. 2]. В цивільному праві мова йде в більшості 

випадків про захист цивільних прав та інтересів, якими є, наприклад, визнання 
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права, відновлення становища, яке існувало до порушення, зміна 

правовідношення тощо (ст. 15 ЦК України).  

 У трудовому праві первинним є охорона праці працівника, тобто охорона 

процесу самої праці, її організація, яка покладається на одну із сторін трудового 

правовідношення – роботодавця. Потім, при наявності певних умов і підстав 

спрацьовує порядок захисту як прав працівника, так і роботодавця. При цьому 

дані інститути пронизані навіть не договірними нормами, а імперативними, які не 

можуть бути змінені навіть за угодою сторін. На відміну від трудового права, 

учасниками приватноправових відносин виступають суб’єкти права, що діють як 

приватні особи, які переслідують індивідуальні інтереси, а не загальні для всього 

суспільства чи його частини [484, с. 184]. Відповідна специфіка відображається 

на характері норм цивільного права, які регулюють відносини, що здійснюються в 

результаті приватної діяльності. Ще римські юристи в свій час підмітили, що 

правове регулювання даної сфери, повинно бути направлено на користь (utilitas), 

що відображає інтереси окремих приватних осіб (громадян) [158, с. 184]. А тому і 

держава, враховуючи приватний характер таких взаємозв’язків, надає громадянам 

можливість саморегулювання цих відносин. Це пояснюється тією обставиною, що 

навіть держава, приймаючи той чи інший нормативний акт, не може передбачити 

усю багатогранність і різноманітність життєвих ситуацій, зв’язків, що виникають 

між людьми (громадянами), в процесі їх життєдіяльності, а тому віддає на 

«відкуп» шляхом саморегулювання. Отже, норми цивільного права в цілому 

мають дозвільну спрямованість, яка виражається, як правило, в первинності 

уповноважуючих норм, що виражаються, як правило, в суб’єктивних правах і 

набувають таким чином юридичного характеру. І тут характерним є не просто 

міра можливої поведінки, а можливість вибору саме власної поведінки, в 

результаті чого можна активно реалізувати шляхом власної волі свій інтерес. 

Саме п. 1 ст. 12 ЦК прямо вказує на дану обставину. Але як підкреслює 

С.С. Алексєєв, відсутність встановленої юридичної відповідальності за визначені 

дії не означає їх дозволеності [17, с. 358], так як здійснення цивільно-правової 

діяльності однією особою «вільно», на «власний розсуд» може бути перепоною 



 332 

для здійснення такої «вільної» діяльності іншою особою і не тільки (мається на 

увазі і суспільні і державні інтереси). Тому звісно і в цивільному праві повинні 

бути закріплені певні заборони і позитивні зобов’язання, які передбачають 

«побудову своєї активної поведінки такою, як це передбачено в юридичних 

нормах, які … виступають в якості приписів в самому точному значенні цього 

слова» [17, с. 353]. Разом з тим, заборони, що виражені в цивільно-правових 

нормах, мають власне, свою специфіку. Так Т.Е. Комарова, дослідивши 

особливості цивільно-правових заборон, дійшла висновку, що під заборонами в 

цивільному праві розуміються вимоги, адресовані суб’єктам цивільного права, як 

закріплені в діючому законодавстві, так і передбачені договором, стримуватися 

від здійснення відповідних дій під погрозою виникнення несприятливих наслідків 

[264, с. 14]. Тобто, заборони в цивільному праві можуть бути виражені як в 

імперативній, так і в диспозитивній нормах. Але наявність уповноважуючих і 

забороняючих норм аж ніяк не спростовує дозвільний характер цивільного права, 

оскільки дані норми є першочерговими за своєю суттю, адже якщо не закріплені 

права, то й обмежувати нічого. Тим більше, завдяки вторинності забороняючих і 

уповноважуючих норм, пріоритетності дозвільних норм правове регулювання 

цивільних відносин, «засноване на юридичній рівності, вільному волевиявленню, 

майновій самостійності учасників» (п. 2 ст. 1 ЦК України).  

Виникнення норм права, що регламентують трудові відносини, обумовлено 

підтримкою балансу інтересів не тільки працівника і роботодавця, але й 

державного інтересу. Застосування норм трудового права носить в основному 

охоронний, забезпечувальний характер, а тому в плані об’єктивного права норми 

трудового права не мають такої дозвільної спрямованості, в трудовому праві 

уповноважуючі норми функціонують «разом», в поєднанні із зобов’язуючими, 

забороняючими нормами. І якщо уявити, що в нормі трудового права одночасно 

повинні міститися у відповідній ієрархії і дозволи, і зобов’язання, і заборони, то 

вершину цієї ієрархії становлять, як правило, зобов’язуючі норми, а в деяких 

випадках – забороняючі (інститути «охорони праці», «трудові спори»). Це 

викликано тими «економічними і соціокультурними умовами господарської ді-
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яльності, які об’єктивно спрямовані на підвищення якості роботи, продуктивності 

праці, сумлінного ставлення до виконання своїх безпосередніх обов’язків 

суб’єктами соціально-трудових відносин» [531, с. 12], – з однієї сторони, та 

захистом, стимулом людини-працівника, що виконує цю трудову діяльність саме 

державою. Зобов’язуючі норми в трудовому праві сприймаються як наказ 

держави, роботодавця, роботодавця-фізичної особи діяти тільки таким чином і не 

інакше, оскільки ввійдуть в дію певні санкції. Отже, пріоритетність зобов’язань 

по відношенню до дозволів і заборон в нормі трудового права дозволяє визначити 

її як зобов’язуючу не за змістом, а за характером. В нормі цивільного права така 

пріоритетність за характером виявляється у дозвільних нормах по відношенню до 

зобов’язуючих і забороняючих норм. 

Ми підтримуємо думку про те, що цінність дуалізму права полягає у 

визнанні монізму конкретної норми права, яка є або приватноправовою, або 

публічно-правовою, і не може бути одночасно публічно-приватною нормою [484, 

с. 182]. Разом з тим, хотілося зауважити на наступне: чисто навіть з 

«механічного» підходу недоречним буде навіть уявлення про те, що частина 

норми буде приватноправовою, а частина публічно-приватною нормою. Тут 

необхідно вести мову цілком про інше. Так у трудовому праві, на відміну від 

інших галузей права, яскраво проявляється співвідношення (поєднання) 

публічних і приватних норм (начал). Іншими словами, співвідношення 

(поєднання) державного (централізованого), колективно-договірного 

(локального), індивідуально-договірного регулювання трудових відносин. Це 

пояснюється тією обставиною, що матеріальні та духовні цінності, завдяки яким 

існує і може існувати суспільство, створюються працею людини. Людина є носієм 

унікальної природної здатності до праці, яка виконує цю трудову діяльність. 

Природна здатність людини до праці є основою, головною частиною існування 

держави і суспільства. Тому носія унікальної природної здатності до праці – тобто 

людину, що виконує цю трудову діяльність, держава має стимулювати і 

охороняти усіма притаманними цивілізованому суспільству правовими засобами 

[484, с. 13]. Цей незаперечний факт об’єктивно обумовлює утворення та 



 334 

існування самостійної системи норм права, що об’єднуються в окрему галузь 

права. Правові норми цієї галузі права мають враховувати особливості реалізації 

природного права на працю, мету оплати і охорони праці, тривалість робочого 

часу і часу відпочинку, організацію управління працею, розумовий і фізичний 

розвиток працівника, його соціальний захист [484, с. 13] у яскравому їх 

співвідношенні (поєднанні). Актуальним питанням сьогодення є визначення межі 

між нормами публічного і приватного права. Адже те, що сьогодні належало до 

сфери норм публічного права, незабаром може відноситись до сфери норм 

приватного права і, навпаки, або ж гармонійно поєднуватись, співвідноситись між 

собою. Разом з тим, необхідно зауважити, що сфера дії норм публічного і 

приватного права знаходяться в одній площині, тому розширення меж однієї веде 

до звуження меж іншої і, навпаки.  

Поєднання диспозитивного і імперативного елементів правового 

регулювання … у межах цивілістичного законодавчого масиву , і … у межах 

одного законодавчого акта, зокрема, у ЦК України, відзначає Є.О. Харитонов 

[696, с. 52].  У ЦК України також спостерігається дане правило. 

 Саме завдяки характеру норм права проявляються первинні способи впливу 

на поведінку людей: дозвіл, наказ, заборона, здійснюється модифікація галузевого 

методу правового регулювання, на основі чого проявляються імперативний і 

диспозитивний елементи правового регулювання, навіть у їх поєднанні, що 

характеризує цивільне (приватне) право. Нормам трудового права властиві певні 

комбінації, внаслідок чого здійснюється поєднання (співвідношення) державного 

(централізованого), колективно-договірного та індивідуально-договірного 

способів правового регулювання. Характерні способи (рівні) правового 

регулювання є характерними саме для трудового права і особливо яскраво 

проявляються у правовому регулюванні трудових відносин. Це пронизує 

більшість інститутів трудового права виключенням яких є «трудова дисципліна», 

«охорона праці», «індивідуальні трудові спори». Нормам же більшості галузей 

притаманний або диспозитивний характер (цивільне, сімейне право – як уже 

зауважувалося), або імперативний (фінансове, земельне, кримінальне, цивільне 
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процесуальне право, кримінальне процесуальне право, адміністративне право 

тощо) характер норм. 

Наступна особливість норм трудового права проявляється у їх структурі. 

Так санкція норм трудового права як правило не індивідуалізується з урахуванням 

диспозиції. Держава надає роботодавцю свого роду «сукупну» санкцію, що 

складається із невеликого набору заходів дисциплінарного стягнення: догана, 

звільнення (відповідно до КЗпП України). Необхідно зауважити, що порушення 

диспозиціїї норми трудового права не приводить в дію механізм застосування 

санкції безпосередньо, а приводить в дію тільки за розсудом роботодавця. Цей 

зв’язок диспозиції і санкції простежується і при застосуванні інших санкцій, – при 

застосуванні заходів щодо матеріальної відповідальності. Причому роботодавець 

зобов’язаний створити працівникам умови, необхідні для нормальної роботи і 

забезпечення повного збереження дорученого їм майна. Оскільки неналежне 

створення умов для забезпечення збереження дорученого майна дає підстави для 

оскарження працівником дій роботодавця в суді. 

 Якщо вести мову про договірні санкції у трудовому праві, то вони поки що 

є відсутніми, на відміну від цивільного права, де вони яскраво проявляються.  

 

4.3.  Договори у  механізмі правового регулювання трудових відносин 

 

Трудовий договір у механізмі правового регулювання трудових  відносин. 

Історично склалося так, що теорія договору стала пріоритетною проблемою 

цивільного права, а тому і будь-які спроби удосконалити, адаптувати договір до 

ринкових умов уже якби передбачають цивільно-правовий підхід до 

реформування будь-якої галузевої науки. Розширення договірної свободи в 

трудовому праві не повинно сприйматися як розширення сфери дії цивільного 

права. Насправді теорія договору – це загальногалузева проблема, котрою 

повинна займатись у першу чергу теорія права. Договір, проявляючи свої 

найважливіші риси дозволяє враховувати галузеву специфіку, в тому числі і 

трудового права [120,с.66]. Проблема договору в праві не була обділена увагою 
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представників теорії права, а також окремих галузей права. Що стосується 

трудового права, необхідно зауважити на праці дослідників теоретичних і 

науково-практичних проблем трудового договору та його історії:  

І.С. Войтинського, В.М. Гордона, С.Л. Рабіновича-Захарина, Л.С. Таля.  

В подальшому розробляли теорію та досліджували історію трудового договору 

Н.Г. Александров, Б.К. Бегичев, А.К. Безіна, Е.Н. Боднаренко, Л.Ю. Бугров,  

Н.Б. Болотіна, П.А Бущенко., С.Ю. Головіна, К.Н. Гусов, В.М. Догадов, І.В. Зуб, 

В.І. Курілов, Р. З. Лівшиць, А.М. Лушников, М.В. Лушникова, В.В. Лазор,  

О.І. Процевський, П.Д. Пилипенко, С.М. Прилипко, В.І. Нікітинський,  

Ю.П. Орловський, А.С. Пашков, А.Е. Пашерстник, А.І. Ставцева, В.Н. Толкунова, 

К.Л. Уржинський, А.А. Фатуєв, Е.Б. Хохлов, О.М. Ярошенко та ряд інших вчених.  

Але «важко назвати яке-небудь питання в трудовому праві, яке б по 

привабливості серед юристів отримало більш часте висвітлення в науково-

практичній літературі, ніж трудовий договір. Пояснюється це тим принципово 

важливим значенням, котре займає і продовжує займати даний інститут у 

регулюванні трудових відносин» [41,с.81].  

Впродовж багатьох років склалася певна теоретична ікона стилю, що 

трудовий договір своїм корінням зародився і, відповідно, виділився із системи 

цивільно-правових договорів, а якщо конкретніше, із договору підряду. Тому у 

кожному із підручників трудового права у порівняльно-правовому аспекті 

висвітлюються певні відмінні ознаки, що відрізняють трудовий договір від 

договору підряду. Чи дійсно це так? І в чому полягає юридична природа 

трудового договору, в чому проявляються його регулятивні властивості. Якщо 

проаналізувати історію вказаного питання, то можна зауважити, що трудове право 

як галузь права, з його головним інститутом «трудовий договір» сформувалося 

лише тоді, коли чітко окреслилися відносини між роботодавцями і працівниками, 

що були засновані на трудовому договорі.  

Один із основних факторів виробництва – робоча сила перетворилася на 

товар, у зв’язку з чим постало за необхідне правове регулювання широко 

поширених суспільних відносин. Приймаючи до уваги, що суспільні відносини 
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щодо застосування найманої праці характеризувалися загальним юридичним 

методом, це дозволяло  обєднати нормативні правові акти в одну галузь 

законодавства- фабричне законодавство, яке відрізнялось предметом і передусім 

методом від законодавчих актів, що регулювали цівільні та інші суміжні 

відносини [57, с. 9].  Саме трудове право, відноситься до тієї галузі права, яке на 

протязі багатьох років свого існування «встигло побачити» і «спокусу 

публічності, і неміч приватності» [694, с. 195]. Тому й «вирішило» поєднати в 

собі два цих елементи для пошуку оптимального балансу між державним і 

договірним регулюванням, щоб забезпечити і захистити інтереси людини-

працівника, роботодавців і навіть держави. Відповідно і виникнення трудового 

права з його центральним інститутом «трудовий договір» пов’язано з 

обґрунтуванням праці як особливого об’єкта правового регулювання, який не 

вкладається в рамки цивільно-правової конструкції найму праці, оскільки 

відрізняється від будь-якого об’єкту цивільних прав. Становлення трудового 

права і його основного інституту – трудового договору пов’язана з багатьма 

іменами вчених, які зробили великий внесок у становлення даної галузі, серед 

яких, крім Л.С. Таля [632, с. 9-10, 15; 633, с. 42-67], були відомі такі вчені як  

В.П. Безобразов [48, с. 11, 118-119, 124], І.І. Янжул [786; 783; 784; 785, с.5],  

М.І. Туган-Барановський [686, с. 248-256; 685; 270], В.П. Літвінов-Фалінський 

[336, с. 119-125], В.Б. Ельяшевич [194].  В.М. Гордон [151], праці відомих 

закордонних вчених Г.Ф. Пухти і Б. Віндшейда актуальні і сьогодні [758]. 

Звісно, не занурившись у історію питання, неможливо віднайти ту 

спадковість, термінологічні ракурси, які зароджувалися і проявляли себе у процесі 

формування трудового права як галузі і його основного інституту – трудового 

договору. Якщо проаналізувати історичний екскурс становлення радянського 

трудового права, скинувши ідеологічну завісу, то можна з впевненістю сказати 

про трудовий договір як центральний інститут трудового права [123, с. 151; 138].  

Необхідно зазначити, що в радянський період договір не був визнаний 

вітчизняною наукою в якості універсального регулятора суспільних відносин. 

Договір не був навіть предметом дослідження у теоретиків права, оскільки вони 
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вважали, що правове регулювання є в принципі державним регулюванням. Дану 

обставину підтверджують праці того періоду [12, с. 6-7]. Тим не менше завжди 

були теоретики права, які визнавали договір джерелом права, тобто джерелом 

правових норм, актом правотворчості. Серед таких вчених можна назвати 

Ф.Ф. Кокошкіна, Ф.В. Тарановського, Я.М. Магазинера. Так С.Ф. Кечекьян писав: 

«Дійсно є безспірним, що договори у ряді випадків не тільки створюють 

визначені правовідносини, але й породжують норми права» [240,с.17], тобто 

виступають як джерела права. Таке бачення вченими поволі сприймалося і зараз 

практично в будь-якому підручнику з теорії держави і права «нормативний 

правовий договір», «нормативний договір» згадується в числі джерел права. 

Подальші нові економічні і політичні реалії, зміни законодавства визвали 

трансформацію уявлень про метод правового регулювання праці, а відтак і 

юридичну природу договору [358; 357; 528; 484, с. 157; 577; 459, с. 50-58; 460].  

В юридичній науці трудове право стало розглядатися в поєднанні 

приватноправового та публічно-правового начал при пріоритеті приватного права. 

Вчені-трудовики, характеризуючи метод, відзначають в ньому співвідношення 

(поєднання) державного (централізованого), колективно-договірного 

(локального), індивідуально-договірного регулювання. Особливо виділяється 

індивідуальне регулювання, яке має місце в межах даного конкретного трудового 

договору. Таким чином, зміни правового опосередкування економічних відносин, 

повернули одну із найбільш ефективних юридичних конструкцій – договір, який у 

всі часи привертав увагу вчених різних галузевих наук.  

Правову природу трудового договору вчені в більшості виявляли через 

специфічні ознаки, що властиві трудовій діяльності, яка протікає в рамках 

трудового договору, трудовим відносинам, як опосередкованих суспільством 

відносин між працівником і роботодавцем, через сферу найманої праці. 

Відповідно, в науці трудового права був вироблений ряд ознак, які, як правило, 

зводяться до предметної, особистісної та організаційної ознаки [675, с. 162-168].  

С.П. Басалаєва, проаналізувавши правову природу трудового договору 

зробила висновок про те, що дані ознаки не завжди є прийнятні і достатні для 
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віднесення їх до відповідних галузей права і відповідного відмежування, тим 

більше коли з’являються нетипові форми трудових відносин, коли працівнику 

надається достатньо велика свобода в організації своєї праці [41,с.81]. Поділяючи 

дану позицію вченої і не відкидаючи того ціннісного, що було зроблено для науки 

трудового права вченими-трудовиками, зазначимо, що сьогодні потрібно вести 

мову про новизну як самої конструкції поняття, так і змісту трудового договору, 

його ознак: особистісного, організаційного і майнового, які характеризуються 

суттєвими видозміненнями, модифікацією, що викликані об’єктивними 

закономірностями розвитку трудових відносин. Крім того, необхідно зауважити, 

що юридична природа трудового договору розкривалась, як правило, через 

призму трудових відносин, сферу найманої праці. Такий підхід до трудового 

договору в загальному є дещо виправданим, оскільки він, як джерело виникнення 

суб’єктивних прав і обов’язків працівника, як засіб (спосіб) регулювання 

трудового відношення не може бути зрозумілим сам із себе. Одночасно він не 

може бути цілковитим відображенням того відношення, яке за допомогою нього 

регулюється. Тому, щоб розкрити його юридичну природу і регулятивні 

властивості необхідно звернутися до його змісту. Адже свобода у волевиявленні 

сторін відносно умов трудового договору, об’єм якої хай обмежений навіть 

рамками закону, обумовлює регулятивну дію останнього. Необхідно зауважити, 

що до питання про зміст трудового договору склалася також традиційна точка 

зору. За часів Н.Г. Александрова про зміст трудового договору можна було 

говорити у двоякому розумінні: умови, що вироблені самими сторонами та умови, 

що встановлені законом, – але які (умови) сторони при укладенні договору мають 

на увазі, так як ці умови регулюють (передбачають – вид. мною Н.Г.) взаємні 

права і обов’язки осіб, що уклали трудовий договір. У свою чергу умови, 

вироблені сторонами, які домовляються можна поділити на: необхідні, без яких 

трудовий договір не може бути укладений, і додаткові умови, наявність яких не є 

обов’язковою для існування договору [10, с. 236-237]. І.С. Войтинський виділяв 

зміст трудового правовідношення, яке встановлюється договором та зміст самого 

договору [349, с. 278; 107, с. 220]. До змісту правовідношення він включав усю 
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сукупність взаємних прав і обов’язків сторін договору, у тому числі й ті, що 

встановлювалися законом і колективним договором. Змістом трудового договору 

виступає тільки те, що безпосередньо встановлено домовленістю сторін договору 

[349, с. 278; 107, с. 220]. 

 В юридичній літературі з трудового права традиційний підхід намагаються 

зберегти, хоча й є неоднозначні точки зору на зміст трудового договору, де 

висловлюються точки зору з приводу застосування цивільно-правових 

конструкцій: суттєві і звичайні умови трудового договору, істотні і факультативні 

[464; 671, с. 167; 680, с. 303-315]. Представники науки цивільного права під 

істотними умовами розуміють такі, які необхідні та достатні для укладення 

договору та по яких повинна бути досягнута згода сторін [718, с. 618]. При 

відсутності згоди хоча б з однієї із істотних умов договір вважається не 

укладеним [718, с. 618]. А тому, відкидаючи всі цивільні правові конструкції, 

необхідно констатувати, що зміст трудового договору становлять умови, що 

передбачені (визначаються) на державному (централізованому) рівні: законами, 

підзаконними актами та умови, що передбачені (визначаються) на договірному 

(локальному) рівні: які на підставі даних законів, підзаконних актів можуть 

конкретизуватися, доповнюватися або встановлюватися самими сторонами у 

трудовому договорі. Можна погодитися з позицією К.Н. Гусова та 

В.М. Толкунової, що зміст трудового договору становлять його умови, які 

визначають права та обов’язки сторін. Зміст трудового договору – це всі його 

умови, а зміст трудового правовідношення – права та обов’язки його суб’єктів, що 

визначаються трудовим договором і трудовим законодавством [168, с. 187-188].  

Питання лише тільки в тому, що сама межа законодавчого і договірного 

регулювання може змінюватися у бік зростання чи зменшення одного чи іншого, 

що залежить насамперед від економічної, політичної ситуації в країні, ринку 

праці тощо.  

Отже, постає питання, що складає зміст трудового договору, адже здавалося 

б, централізована норма не може бути складовою його змісту, бо вона відтворює в 

загальному масиві норми трудового права та діє стосовно трудового відношення 
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незалежно від змісту трудового договору, інакше яка її буде природа? Чи буде 

трудовий договір при такій постановці питання проявляти свої регулятивні 

властивості, тобто бути джерелом суб’єктивних прав і обов’язків? Адже деякі 

вчені вважають, що положення про те, що трудовий договір є джерелом трудового 

права, протирічить діючому законодавству [197, с. 28]. 

У першу чергу необхідно зауважити на ту обставину, що трудовий договір є 

угода сторін, яка зводиться не тільки до виконання роботи як такої. Процес 

роботи визначається певним режимом робочого часу, умовами праці, її оплати, 

охорони, які запроваджуються в процесі виконання роботи і звісно, доводяться до 

відома працівника як при укладенні трудового договору, так і згодом у процесі 

виконання роботи. Ми маємо на увазі умови договору, які регламентуються при 

прийнятті на роботу, і умови праці, які запроваджуються в процесі її виконання і 

доводяться до відома працівника, саме ті, про які веде мову законодавець у ст. 32 

КЗпП України і не тільки. Адже в процесі виконання роботи можуть змінюватися 

системи, розмір оплати праці, надбавки, доплати, працівник може бути 

ініціатором переходу на гнучкий графік роботи, запровадження неповного 

робочого часу тощо. Отже, що стосується умов, що випливають як в порядку 

законодавчого, так і колективно-договірного регулювання, тобто які не були 

предметом спеціальних домовленостей сторін, необхідно зауважити на ту 

обставину, що вони входять у зміст трудового договору, як угоди, саме в силу 

самого факту укладення трудового договору. Адже укладаючи угоду про 

прийняття на роботу, працівник включається у колектив найманих працівників і 

бере на себе зобов’язання за колективним договором, на нього поширюються 

нормативні та зобов’язальні умови колективного договору незалежно від тієї 

обставини, чи є він член профспілки, чи ні (ст. 18 КЗпП України). Те ж саме 

стосується тих умов, що визначені на законодавчому рівні. Так, наприклад, ст. 21 

Закону «Про оплату праці» України закріплює положення про те, що працівник 

має право на оплату своєї праці відповідно до актів законодавства і колективного 

договору на підставі укладеного трудового договору. Тобто ст. 21 КЗпП України в 

силу укладеного трудового договору уже зобов’язує роботодавця виплачувати 
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заробітну плату. А все, що стосується її структури, організації виплати, все це 

передбачено на державному і договірному рівні і, відповідно, запроваджується у 

процесі самої праці у силу укладеного трудового договору. Разом із тим, всі 

договірні умови сторін трудового договору, які хоч і засновані на нормі закону, 

будуть результатом у більшій чи меншій інтерпретації сторонами трудового 

договору принципів і інших більш загальних норм права, стосовно змісту даного 

договору, що буде відповідно становити певну ступінь конкретизації, новизни. 

Договірні норми, які повинні поліпшувати становище працівників, порівняно з 

діючим законодавством, будуть вважатися новими, такими, що не протирічать 

принципам рівності прав і можливостей, забороняють дискримінацію, а відтак, 

забезпечують принцип єдності і диференціації та направлені на реалізацію завдань і 

функцій трудового права. Тому з цих позицій необхідно вважати трудовий договір 

джерелом прав і обов’язків його сторін [305, с. 171-172], і джерелом права як 

цілісного регулятивного явища, а не окремих його конструкцій. 

 Законодавець, закріпивши у свій час радянське положення про те, що 

працівник зобов’язується виконувати роботу з підляганням внутрішньому 

трудовому розпорядкові, мав на увазі їх змістовну, які відображали весь масив 

типових правил внутрішнього трудового розпорядку, що містили: порядок 

прийняття і звільнення з роботи, основні обов’язки як працівників, так і 

роботодавця, робочий час і його використання, заохочення за успіхи в роботі, 

відповідальність за порушення трудової дисципліни [656]. З огляду на ту 

обставину, що пройшло вже достатньо часу від моменту прийняття Трудового 

кодексу, запроваджені різні форми власності, правила внутрішнього трудового 

розпорядку вже не виконують того функціонального призначення, що надавалося 

їм, об’єктивно вони стали не затребувані, або лишилися дуже примітивними: з 

вказівкою на час початку роботи і її закінчення. І це не дивно. Нові виклики 

реаліям сьогодення змінюють сутність самої праці, де головне повинно 

приділятися створенням комфортних умов праці, її режиму, охорони, достойної 

оплати. Оскільки Україна прагне ввійти повноцінним членом Європейської 

спільноти, то в першу чергу вона повинна орієнтуватися не на застарілі правила 
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внутрішнього трудового розпорядку, відповідно до яких повинні здійснювати 

діяльність організації, а на міжнародні стандарти, а це означає, що вона, як 

соціальна та правова держава повинна привести у відповідність та приймати 

нормативні правові акти на рівні міжнародних стандартів і в першу чергу це 

стосується актів трудового законодавства.  

Тому сьогодні необхідно ставити питанні про зміну даної норми як такої, 

що не відповідає реаліям сьогодення, замінивши слова «працівник зобов’язується 

виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому 

трудовому розпорядку» на «працівник зобов’язується виконувати роботу, 

визначену цією угодою, з дотриманням норм чинного законодавства, системи 

соціально-партнерських угод, колективного договору та локальних актів 

підприємства, установи, організації». Крім того, необхідно зауважити, що 

індивідуально-договірне регулювання у трудовому праві випливає як вид із роду 

не із індивідуального (індивідуально-правового) регулювання, як такого, а із 

договірного регулювання. В теорії зазвичай виділяють поряд з нормативним, 

окреме індивідуальне регулювання [585, с. 495; 213, с. 411] (індивідуально-

правове регулювання), яке є відповідно умовним. Договірне регулювання 

знаходиться у діалектичному зв’язку з державним (централізованим 

регулюванням). Саме трудовому праву, як галузі права властивий принцип 

поєднання (співвідношення) державного і договірного регулювання, (наприклад, 

Закон «Про оплату праці» є яскравим прикладом цього), який пронизує всі 

інститути трудового права. Тому виходить, що саме в трудовому праві договірне 

регулювання поділяється на колективно-договірне і індивідуально-договірне 

регулювання. Саме у результаті договірного регулювання, включаючи 

індивідуальні договори, створюються договірні правові норми (приписи), які 

мають певну особливість, що полягає у встановленні умов цього договору шляхом 

прав і обов’язків його сторін. Якщо розцінювати трудовий договір тільки з 

позицій як акту правозастосування, у його традиційному розумінні, то цілком би 

логічним був висновок про те, що трудовий договір вичерпав своє існування 

припиненням своєї дії. Але це не так, принаймні не зовсім. І ось чому: після 
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припинення трудового договору кожна із сторін може звернутися з позовом до 

суду, що випливає із змісту даного договору, не беручи до уваги випадків його 

правомірності. Не дивлячись на ту обставину, що трудовий договір припинив 

свою дію, залишилися існувати регулятивні норми, які дозволяють вирішити дане 

питання по суті справи. Дія таких норм у просторі, у часі, по колу осіб є 

специфічною: вони зберігають свою життєздатність до того часу, поки є 

можливість поновити строки позовної давності (ст. 234 КЗпП України). Якщо б 

умови трудового договору були питаннями лише внутрішньої дії підприємства, 

тобто сторін трудового договору, то захист інтересів працівників чи то 

роботодавців не здійснювався би шляхом примусової сили державних органів, чи 

його апарату. Дотримання прав і інтересів сторін трудового договору є 

невід’ємним атрибутом правової держави, забезпечення злагоди в самому 

суспільстві і на користь суспільства. Тому тут ще раз прослідковуються певні 

публічно-правові і приватноправові зв’язки, конструкції, що є властивими і 

характерними як для трудового договору, так і для трудового права в цілому. Між 

тим «єдність приватних і публічних начал трудового права диктує межі гнучкості 

трудового договору, які повинні забезпечити стабільність трудового договору, 

захист найбільш слабкої сторони трудового договору» [341, с. 182]. А тому без 

визнання трудових договорів джерелом прав і обов’язків, приватноправова 

складова в указаному зв’язку є не логічною і неможливою. Тому, відповідаючи на 

питання щодо регулятивних властивостей трудового договору, необхідно дати 

позитивну відповідь. Відповідно до сказаного влучними будуть слова 

Н.Г. Александрова, який у свій час зауважив, що у всякому випадку уявляється 

безспірно неправильним обмежуватись в теорії держави і права вивченням 

договору плоскістю тільки юридичних фактів і упускати договір хоча б при 

виясненні проблеми джерел права [3, с. 61]. 

Як бачимо, змістовна частина трудового договору переважно застосовується 

в безпосередньому зв’язку із законом або під його дією. Характер і способи 

здійснення даного впливу потребують дослідження як ті, що мають пряме 

відношення до договірного правового регулювання.  
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Сутність договорів та угод розкривається через свободу волевиявлення та 

формальну рівність сторін на стадіях встановлення, зміни та припинення 

трудових відносин. Тому трудові договори та угоди є провідними, визначальними 

засобами регулювання трудових відносин [123, с.153-154 ].  

Як будь-яка угода, трудовий договір наділений багатьма особливостями та 

ознаками. Трудовий договір є юридичним фактом, що реалізує основну свою 

властивість – породжує трудове правовідношення. Створивши трудове 

правовідношення – категорію предмета, трудовий договір, як категорія методу, 

сам починає його регулювати. На дану обставину ще в 1940 р. звертав увагу 

С.Н. Братусь, підкреслюючи, що договір є ніщо інше, як метод правового 

регулювання суспільних відносин [73, с. 36]. Таким чином, трудовий договір є 

джерелом прав і обов’язків сторін. Крім того, це акт, який, на думку А.К. Безіної, є 

актом виконання або використання права; на думку В.В. Іванова, є актом 

застосування. Він розглядається як документ, і, на кінець, як юридична модель 

трудового відношення. І кожна із вказаних форм прояву договору виконує визначену 

функцію в правовому регулюванні праці. Так як трудове право регулює досить 

широке коло суспільних відносин, які за своїм характером є багатогранними, то 

чому воно не може «мати» для здійснення своєї регулятивної функції такий же 

арсенал різних правових засобів, що мають різні джерела свого походження та 

вираження. Відповідно, не слід вбачати нічого дивного в тому, що один і той же 

правовий акт може виступати в одному ракурсі, як договір, в іншому – як джерело 

права [117, с. 31]. Тобто трудовий договір є множинною конструкцією, з огляду на 

поняття, яке у відповідних ситуаціях проявляє свої різні сторони. 

Зміст договорів та угод можуть складати як правореалізуючі, так і 

правоутворюючі положення. Через укладення договору здійснюється 

самореалізація особи як суб’єкта правових відносин, підвищується правова 

активність особи. І навіть незважаючи на встановлення відносин 

підпорядкування, договірна форма залучення до праці є елементом демократії, що 

опосередковує принцип свободи праці, тобто свободу у виборі професії, роду 

занять і застосування своїх здібностей [123,с.153;181,с.93]. 
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Нормотворча функція держави не є єдиною, що визначає рамки договірного 

регулювання. Крім неї держава здійснює і правозастосовну функцію. А оскільки 

мова йде про індивідуально-договірне регулювання, то звісно, постає питання чи 

не поглинається таке регулювання правозастосовною діяльністю держави. 

Трудовий договір не повинен розглядатися тільки як акт правозастосовної 

діяльності, відкидаючи при цьому ініціативу учасників трудових відносин, їх 

активність і, звісно, можливість визначати свою правову поведінку. Оскільки 

індивідуально-договірне (правове) регулювання, в основі якого виступає 

трудовий договір, є «ширшим поняттям ніж правозастосовна діяльність» [233, с. 

124; 291, с. 130; 156, с. 173-174]. Розуміння права як еманації державної влади 

передбачало особливу роль держави у формуванні і застосуванні права, що, у 

свою чергу, позбавляло інших суб’єктів права можливості встановлювати 

індивідуальні правові приписи, оголошуючи їх здатними лише реалізовувати уже 

встановлені суб’єктивні права і обов’язки. Його крайня абстрактність, 

беззмістовність і формалізм повністю адекватні і випливають із формального 

характеру позитивістського вчення про право. Якщо право розглядати як 

сукупність норм, прийнятих у визначеному порядку, тобто зводити до формальної 

сторони їх юридичної дійсності, то вчення про правозастосування здатне 

описувати лише формальну сторону втілення указаних норм у поведінці суб’єктів, 

яка виводиться із прийнятого визначення права. У цьому стає зрозумілим і 

виділення особливої ролі держави у правозастосуванні, що виражається у 

виникненні спеціального поняття застосування права: зведення права до прояву 

держави передбачає монополію на застосування заходів примусу, і відповідно, 

можливість реалізації права залежить від того, у якій мірі державні органи 

наділені компетенцією формулювати індивідуальні приписи [488, с. 36]. Таке 

уявлення почало стверджуватися у радянському правознавстві після публікування 

статті: «К итогам дискуссии о применении норм права» (1955 р.), у якій було 

підкреслено, що застосування права – це один із способів його реалізації, що 

пов’язаний з діяльністю компетентних органів. Відтоді у науковій літературі 

проголошувався виключно державно-владний і управлінський характер 
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правозастосовної діяльності. Але зміст права, як системи правил поведінки 

визначається не тільки державною волею, воно формується на основі 

загальновизнаних принципів: рівності, свободи, різного роду цінностей, ідей, про 

те, що «людський вимір», врешті-решт, є пробним каменем і точкою відліку будь-

яких перетворень, які здійснюються в суспільстві». Необхідно зауважити, що 

широке розуміння правозастосування було прийнятне ще у дореволюційній 

доктрині [740, с. 277]. З огляду на вищесказане традиційне розуміння 

правозастосування як особливої форми реалізації, прав і обов’язків, поряд з 

іншими безпосередніми формами: дотриманням, виконанням і використанням є 

неприйнятним. Створення індивідуальних правових приписів здійснюється в 

результаті правозастосування. Індивідуальні приписи, як результат 

правозастосовного акту – трудового договору виступають насамперед як 

посередник між правовою нормою, з одного боку, і правовідношенням – з іншого. 

Тому влучним буде висловлення П.М. Рабіновича про те, що правозастосовна 

діяльність є правова передумова реалізації прав і обов’язків [517, с. 67-68]. Інша 

справа, що правовий акт є багатостороннім явищем, у даному випадку 

волевиявлення суб’єктів права одночасно виступають актами реалізації їх прав чи 

обов’язків у рамках уже існуючих правовідносин і створюють на основі норм 

індивідуальні правові приписи для нових правовідносин. 

Г. Дам, пробуючи об’єднати позитивізм і природне право, віднайшов дві 

основні норми – перша, звісно, pasta suns servant, яка є «вимогою здорового 

глузду», інша сформульована ним наступним чином: «правом є те, що відповідає 

волі, ціннісним уявленням, правосвідомості міжнародної спільноти і що у 

загальному дотримується як норма практичної поведінки» [794, s. 12-13].  

Надзвичайно важливим надбанням цивілізації, причому не лише 

європейської, як інколи прийнято вважати, є верховенство права, підкреслює 

М.Козюбра. У декларації демократичних цінностей … воно згадується першим, 

зауважує вчений. «Ми віримо у верховенство права, – йдеться в ній, – яке поважає 

і захищає без страху й упередження права і свободи кожного громадянина та 

забезпечує основу умов, в яких людський дух має розвиватися вільно і 
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різнобічно» [253, с. 24]. Таким чином, вивчення проблем правозастосування лише 

в рамках позитивізму є і несприйнятливим і одночасно неефективним, бо право 

вже давно сприймається як «соціальне явище» [453, с. 73], «соціальний феномен» 

[488, с. 36, 62]. А це означає, що повинен бути відкритий простір для широкого 

кола індивідуальних, колективних регуляторів, серед яких – трудовий договір, 

колективний. Звісно, вони повинні проявляти свої специфічні регулятивні 

особливості у взаємодії, і насамперед, за допомогою принципів права. Крім того 

договірне правозастосування, як і договірна правотворчість є об’єктивною 

реальністю, а не надуманістю. Договірне правозастосування є одним із різновидів 

правозастосовної діяльності.  

У трудовому праві договірне правозастосування характеризується як 

«договірне» регулювання через виділення наступних специфічних ознак: 

здійснення регулювання сторонами трудових відносин, як правило, відповідно до 

норм трудового права, на основі колективно-договірного регулювання: системи 

актів соціального партнерства, колективних договорів, де проявляється 

співвідношення державного (централізованого) регулювання, колективно-договір-

ного (локального) і індивідуально-договірного регулювання та забезпечується 

реалізація принципів правового регулювання на всіх відповідних стадіях (рівності 

прав і можливостей, заборона дискримінації тощо). Це пояснюється тим, що мова 

йде про створення умов для реалізації людських можливостей, про умови 

стимулювання здійснення можливостей людини, про справедливу оцінку умов її 

праці. Тобто все те, що залежить від держави і роботодавця [527, с. 63]. При такому 

підході вбачається за необхідне констатувати домінуюче значення трудового права в 

аспекті саме захисної функції.  

Надаючи відповідного значення індивідуальним актам у механізмі 

правового регулювання, не логічним було б не виділяти нормативно-правову 

природу індивідуально-договірного регулювання. Адже сутність індивідуально-

договірного способу регулювання полягає в тому, що вплив на свідомість і 

подальшу поведінку конкретного працівника здійснюється різними індивідуаль-
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ними правовими засобами, у їх співвідношенні і поєднанні з колективно-

договірними та державними правовими засобами, що не виключає їх специфіки. 

Довгий час існували неоднозначні точки зору не то що на індивідуально-

договірне, а на індивідуальне правове регулювання. Як підкреслювалося у 

юридичній літературі термін індивідуальне правове регулювання і його замінники 

застосовуються головним чином у загальній теорії радянського права, обережно 

втілюючись у деякі галузеві науки [45, с. 119; 524, с. 64], яке зазвичай зводилось 

до регулювання шляхом правових норм, нормативних юридичних актів [46, с. 14]. 

Разом з тим уже в кінці 70-х на початку 80-х рр. XX ст. вчені трудовики говорять 

про співвідношення… нормативного і індивідуального регулювання [410, с. 81], 

про трудовий договір як форму індивідуального регулювання трудових відносин 

[601, с. 194], а також про те, що не має ніяких підстав виключати які б то не було 

індивідуальні акти із механізму правового регулювання [46; 47]. В сучасний 

період мова йде про індивідуально-договірне регулювання як рівень договірного 

регулювання [675, с. 28]. Отже, індивідуально-договірне регулювання ніким не 

заперечується. Розкриваючи його правову природу необхідно вказати на те, що 

право як соціальна цінність в якості своєї основи має насамперед людину та її 

права, тому державне регулювання, насамперед, визначає не зміст трудових 

відносин, а межі прав суб’єктів трудових відносин, дозволяючи їм врегульовувати 

свої відносини на індивідуально-правовій та колективно-правовій основі шляхом 

трудового, колективного договорів, соціально-партнерських угод. 

 Розвиток сучасної теорії трудового договору, не заперечуючи попереднього 

досвіду, пов’язаний з дослідженням юридичної конструкції трудового договору в 

ключі основних тенденцій розвитку трудових прав в постіндустріальну епоху: 

«гнучкість» (диференціація, індивідуалізація) правового регулювання трудових 

відносин у єдності із стабільністю трудового відношення (теорія 

«гнучкобільності»), зростання ролі «особистої (особистісної) компоненти» 

трудового договору та інші тенденції [341, с. 179]. 

Як справедливо зазначає В.М. Лебедєв, парадигми радянського і 

пострадянського трудового права суттєво відрізняються, навіть не дивлячись на 
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те, що багато в чому їх понятійний апарат співпадає. Використання «старого 

одягу», – продовжує автор, в правовій науці є в повній мірі зрозумілим і 

виправданим, оскільки зміна однієї правової конструкції іншою завжди 

здійснюється у визначеному періоді, коли державою проводиться заміна, а в ряді 

випадків шляхом удосконалення одних норм іншими, які більш відповідають 

вимогам суспільства [323, с. 11]. Але потрібно пам’ятати й про те, що «будь-яке 

революційне, нове право, щоб бути соціально-ефективним, має органічно 

поєднуватися зі старим правом, виводитися з нього, щоб не поламати історичну 

традицію і не суперечити історично сформованим правовим уявленням, 

історичній правосвідомості народу» [251, с. 270]. 

В тому, що індивідуально-договірне регулювання, яке здійснюється шляхом 

укладення трудового договору (в основі якого діє трудовий договір), є правовим, є 

безсумнівним фактом. На регулятивну функцію договору давно вказувалось в 

юридичній науці [3, с. 73; 156, с. 17; 695, с. 105-114; 182; 291; 42]. Договірне 

регулювання розуміється науковцями у багатоаспектних варіаціях. Так, на думку 

Б.І. Пугінського, договірне правове регулювання складає укладення договору на 

умовах, що вироблені сторонами, і виконання створюваною ними угоди, 

виконання договірного зобов’язання, що опирається на можливість державного 

примусу [534, с. 54-55]. Н.І. Сидорова, визначає договірне-правове регулювання 

як організований вплив суб’єктів права на упорядкування суспільних відносин, 

що засноване на діючому законодавстві і таке, що виникає в результаті 

досягнення сторонами правового консенсусу, що є інструментом планування, і 

правовою формою вираження господарських і інших зв’язків [579, с. 17]. 

Досліджуючи індивідуально-правове регулювання трудових відносин, 

Н.І. Дівеєва під індивідуально-договірним регулюванням розуміє об’єктивовану в 

договорах правомірну діяльність працівника і роботодавця, що представляє їх 

взаємний інтерес щодо нормування індивідуальних умов праці на основі вільного 

узгодження сторін [183, с. 13]. З наведених позицій дослідники підкреслюють 

основну відмінну рису договірного регулювання: воно здійснюється шляхом 

договору, в основі якого лежить угода сторін. На перший погляд таке 
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регулювання може здатися правовим, оскільки воно здійснюється в сфері 

правового впливу, тобто відповідно до правових норм, набуваючи тим самим 

правового характеру. Але договір, у тому числі трудовий договір, насамперед є 

юридичною конструкцією, шляхом якого здійснюється регулювання суспільних 

(трудових) відносин, встановлення в юридичному аспекті значущих прав і 

обов’язків його суб’єктів. Крім того, у наявності є весь його правовий 

інструментарій, у його традиційному баченні: норми права, правові приписи, що 

становлять основу договірного права, договірні правовідносини, реалізація прав і 

обов’язків, можливість державного примусу у випадку невиконання обов’язків. 

Тому, з цих позицій, договірні відносини є правовими відносинами, а 

індивідуально-договірне регулювання є видом правового регулювання. 

Досліджуючи індивідуально-правове регулювання трудових відносин Н.І. Дівеєва 

ставить знак рівності між автономним і договірним регулюванням, як виду 

індивідуально-правового регулювання. Ми вже зауважували раніше на 

недоцільність у трудовому праві самої назви індивідуальне правове регулювання. 

Тому мова не про це. Мова йде про те, що прирівнювати автономне регулювання 

до договірного все рівно як ставити знак дорівнює між колективно-договірним і 

індивідуально-договірним регулюванням, яке, натомість, є взаємопов’язаним, але 

кожне має свою специфіку. Крім того, виділяти автономне регулювання як вид 

індивідуально-договірного (правового) у трудовому праві не є доцільним. І ось 

чому. Ми вважаємо, що автономне регулювання за своєю природою властиве 

такій галузі права як цивільне право, на що вказує сам метод цієї галузі. 

Автономність організаційно-майнового статусу учасників відносин є ознакою, 

притаманною майновим відносинам, які є предметом цивільного права. 

Автономність організаційно-майнового статусу учасників майнових відносин 

означає, що вони є самостійними суб’єктами, юридично незалежними один від 

одного. Такі суб’єкти не підпорядковані один одному та не мають владних 

повноважень над своїм контрагентом [712, с. 17]. Для автономного правового 

регулювання є характерними наступні ознаки: воно здійснюється шляхом 

укладення односторонніх правочинів, тобто односторонніх дій (довіреність, 
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заповіт, гарантія, відмова від спадщини, прийняття спадщини); воно не залежить 

від волевиявлення інших осіб, а відтак, правовий режим створюється в 

односторонньому порядку. Іншим прикладом автономії у цивільному праві є 

норма, викладена у ст. 12 ЦК України «здійснення цивільних прав», де сказано, 

що особа здійснює свої цивільні права вільно, на власний розсуд. Як видно із 

вказаних прикладів правовий режим здійснюється в односторонньому порядку. 

Постає питання: чи допустимо таке у трудовому праві, вірніше чи передбачено це 

нормою трудового права? Так, Н.І. Дівеєва доходить висновку, що одностороннє 

волевиявлення працівника, що не має яких би то не було владних повноважень, з 

позицій юридичних фактів за всіма ознаками відповідає односторонній угоді [183, 

с. 38]. Чи є в трудовому праві односторонні угоди? Н.І. Дівеєва до односторонніх 

трудових угод відносить: розірвання трудового договору за ініціативою 

працівника, розірвання трудового договору за ініціативою роботодавця, відмова 

працівника від виконання робіт у випадку виникнення безпосередньої небезпеки 

для його життя і здоров’я, обов’язкову вимогу для роботодавця вимоги 

працівника про переведення на іншу роботу. Вчена зауважує, що в рамках 

трудового правовідношення основним суб’єктам – працівнику і роботодавцю 

надано право здійснювати односторонні дії, і задає риторичне питання: чи будуть 

такі являтися односторонніми угодами. Звісно, що відповісти на це питання 

потрібно заперечно. В даному випадку автономія передбачає першочергове 

волевиявлення, свободу свого носія, направлену на досягнення правового 

результату. Першочергово воля потенційного працівника направлена на 

укладення трудового договору як угоди, як двостороннього акту, розірвання ж 

трудового договору, незалежно з ініціативи якої із сторін – це вже буде правовий 

наслідок, який направлений на припинення трудового договору. Крім того, 

оперуючи цивільно-правовими конструкціями автор штучно створює проблеми, 

відносячи трудові договори до односторонніх угод. Які б односторонні дії не 

здійснювали сторони трудових відносин, вони будуть виникати, змінюватися чи 

припинятися в силу трудового договору як двосторонньої угоди. Як правильно 

підкреслює Ю.П. Єгоров, «принципова відмінність між режимними вимогами до 
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договорів і одностороннім правочином полягає в тому, що в договорах 

індивідуальні правила поведінки у вигляді прав і обов’язків сторін формуються в 

результаті досягнутої ними угоди, а в односторонніх правочинах закон наділяє 

юридичною силою вольовий акт одного суб’єкта права» [192, с. 234].  

Звертаючись до видів правового регулювання, українські вчені, як правило, 

виділяють два його види: нормативне й індивідуальне [585, с. 495; 213, с. 411]. 

Ми приєднуємося до поглядів тих науковців, які розглядають нормативність як 

властивість самого права, його «універсальну і глибинну якість»  [219, с.101; 649, 

с. 282]. Саме нормативність права створює можливості для виникнення 

економічної, єдиної, загальнообов’язкової безперервно діючої системи типових 

масштабів поведінки, яка покликана забезпечувати ціленаправлене і гармонічне 

функціонування і розвиток всього суспільства залежно від об’єктивних потреб 

його членів [219, с.101]. Рівень нормативності зумовлюється передусім повнотою 

врегулювання юридичними нормами суспільних відносин, які потребують 

правової регламентації [219, с. 101].  Саме потенційна і фактична варіативність 

нормативності права є необхідною умовою виникнення і розвитку правових явищ 

і процесів, а також конкретних правових систем і безпосередньою умовою 

оціночного розуміння, сприйняття і можливості їх розвитку й удосконалення [219, 

с. 107; 516, с. 315]. Нормативність є найвизначальнішою, специфічною 

властивістю сучасного права, яка характеризує його як явище соціальної дійсності 

і без якого існування права є неможливим, оскільки саме наявність у структурі 

права правових приписів (норм) дає можливість визначити його як соціально-

необхідне (значуще) явище, створене у суспільстві для врегулювання відносин 

між його членами шляхом надання їм суб’єктивних прав і покладення на них 

юридичних обов’язків, які саме й закріплені в змісті норм права [219, с. 105]. 

Тому виходячи з вищевикладеного доцільніше замість «нормативного 

регулювання» застосовувати «правове регулювання», а замість «індивідуального» 

– «договірне», оскільки саме поняття «індивідуальне» є більш теоретизованим, і 

позбавлене практичного змісту. 
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Повертаючись до нормативної природи індивідуально-договірного 

регулювання, звісно, необхідно розмежовувати «нормативне» (загальне, 

абстрактне) і «конкретне» (індивідуальне, одиничне), оберігаючи їх від 

змішування [379,с.  286].  Н.Г. Александров звертав увагу на можливість 

здійснення договорів, у одній частині, що встановлюють правові норми, а в 

другій, що фіксують суб’єктивні права і обов’язки сторін, називаючи такі 

договори договорами змішаного типу. При цьому він зауважував, що наявність 

договорів з двоякою юридичною природою не ліквідовує необхідності суворого 

розмежування поняття договір-угода і нормативного договору  [3, с. 72]. А отже, 

нормативно-індивідуальним необхідно вважати договір, що одночасно створює як 

нормативні, так і індивідуальні приписи. Оскільки трудовий договір є правовим 

актом, джерелом суб’єктивних прав і обов’язків, то вирішення даного питання 

необхідно шукати абстрагуючись від загального розуміння природи змішаних 

нормативно-індивідуальних правових актів. Так І.С. Самощенко стверджував, що 

будь-який акт, що містить хоча би один нормативний припис, є нормативним 

актом [76, с. 81]. П.Г. Мишунин і Н.В. Миронов вважали нормативними тільки ті 

акти, в яких нормативні приписи складають «основний зміст», ті ж акти, які 

складають нормативні приписи, які не складають їх основного змісту, не мають 

нормативного характеру [393, с. 26-27]. У свою чергу, А.В. Міцкевич піддав 

критиці обидві точки зору, саме за абсолютизацію принципу terbium non dater 

(третього не дано, тобто будь-який правовий акт може бути або нормативним, або 

ненормативним), вважав, за необхідне виділяти змішані акти в окрему самостійну 

групу [391, с. 29]. У тій частині, в якій вони містять правові норми, їх необхідно 

вважати нормативними, в тій частині, де вони містять індивідуальні приписи – 

правозастосовними. Таку позицію займав і А.Ф. Шебанов [737, с. 85].  

Нормативна основа права складається з трьох елементів: дозволів, велінь і 

заборон. Звісно, дозвільний тип правового регулювання трудових відносин є 

основою індивідуально-договірного регулювання. Але це не означає витіснення 

дозвільним елементом інших компонентів, «пластів» юридичної матерії: приписів, 

примусу, заборон. Адже присутність в нормах права великої кількості дозвільних 
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елементів ще не означає великого об’єму свободи. Все залежить від якості, а не від 

кількості таких приписів, дозволів і заборон, які у трудовому праві визначаються, 

насамперед тим, наскільки у них є присутні інститути, які можуть, або забезпечують 

таку загальність. А таких інститутів достатньо: інститут трудового договору, 

інститут робочого часу, часу відпочинку, інститут заробітної плати. 

Тому розмежувати змішані «нормативно-індивідуальні» акти на правотворчі 

і правозастосовні акти все ж таки можливо. Першочергово тут необхідно 

поміняти акцент із змістовного на правоустановчий [408, с. 108]. Правовий акт, 

яким встановлюється нова правова норма, де забезпечується така можливість 

відповідними інститутами, необхідно визнати нормативним, якщо ж крім 

правових норм створюються також індивідуально-правові приписи, де не 

забезпечується така можливість відповідними інститутами, то це буде 

нормативний акт з індивідуальним елементом. Отже, використовуючи дані 

критерії, можна класифікувати (розділити) змішані договори на: нормативні 

договори з індивідуальним змістом (індивідуальними приписами) і індивідуальні 

договори з нормативним змістом. Відповідно перша група договорів буде 

віднесена до правотворчих актів, джерелам нормативного регулювання, друга 

група договорів – до правозастосовних актів, джерелам піднормативного 

регулювання. Отже, трудовий договір відноситься до змішаних правових 

договорів, де у його змісті наявні як нормативні так і індивідуальні правові 

приписи. А як тоді бути з індивідуально-договірним регулюванням? Оскільки 

трудове правовідношення є єдине комплексне відношення, яке регламентується 

(регулюється) трудовим договором, частина норм яких має нормативний 

характер, то й індивідуально-договірне регулювання є, звісно, нормативним. 

Взагалі, ми притримуємося такої точки зору: якщо правове – то й і нормативне. 

Дана проблема є така, що потребує безумовно, подальшого дослідження. Кінець 

кінців трудове право, як і кожна галузь права є вираженням правової 

нормативності, що має системний характер. 

Колективний договір у механізмі правового регулювання трудових  

відносин. Договори є суттєвою складовою частиною сучасної цивілізації [17, с. 
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184] і культури як сфери індивідуального самовираження особистості і творчості. 

Вони проникають у всі сфери відносин у людському суспільстві. Оскільки 

суспільство – це союз вільних особистостей [611, с. 91], що мають право на 

індивідуальність, відносини котрих повинні базуватись на взаємній повазі і 

врахуванні взаємних інтересів [471, с. 130-131], то саме договір є найбільш 

оптимальним механізмом для регулювання відносин між людьми. Ідеї 

«суспільного» і «первинного» договору розробляли видатні філософи, зокрема 

Томас Гобс, Джон Локк, Жан-Жак Руссо, Імануїл Кант. 

 В сучасній західноєвропейській доктрині висловлюються думки щодо 

розвитку суспільних відносин від «статуса до договору (from status to contract)» та 

про «договірне суспільство» [799, s. 172].  За думкою німецьких юристів «договір 

є мотором ефективних вільних господарсь-ких зв’язків», а також «інструментом 

вільного самовизначення громадянина» [799]. Політичний, економічний, 

соціальний, культурний розвиток, глобальні процеси, що відбуваються в світі, 

викликали певні зміни у взаємовідносинах між людьми.  Цей розвиток дав 

великий вплив і на трудові відносини між учасниками індивідуального та 

колективно-договірного регулювання. Складність трудових відносин, 

взаємозалежність всіх один від одного сприяли підвищенню значення 

«саморегулювання» трудових відносин [120, с. 66-69]. 

Перетворення, що проходять останніми роками в Україні з метою створення 

соціально-орієнтованої ринкової економіки, побудова соціальної демократичної 

держави, що передбачає реалізацію прав людини і, передусім, право на соціальні 

гарантії, в тому числі в сфері праці, повинні знайти своє відображення в нових 

законодавчих актах. В сучасній Україні зусилля законодавця при вирішенні 

проблем соціальної справедливості в умовах громадянського суспільства повинні 

бути направлені передусім на удосконалення правової бази держави, в тому числі 

питаннях регулювання соціально-трудових відносин, включаючи соціальне 

партнерство, колективні та трудові договори, соціальний захист населення, які б 

відповідали дійсно потребам економіки. Відповідна стратегія повинна бути в 

законотворчості, в економіці, а трудові відносини, розподіл трудових ресурсів 
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повинні знаходитись у визначеному органічному взаємозв’язку з економічною 

політикою. В свою чергу, як зауважує Н.М. Хуторян, трудовий кодекс повинен 

адекватно відображати процеси, що відбуваються в суспільстві, тому багато в 

чому його стабільність безпосередньо залежить від стабільності суспільно-

економічних процесів на даному етапі розвитку нашої держави [708, с. 128]. Ось 

чому необхідна чітка концепція державної соціальної політики, при якій 

законодавство України повинно не лише регулювати взаємовідносини між 

працівниками та роботодавцями, визначаючи їх основні права і обов’язки та 

встановлювати мінімальні соціальні гарантії, а й надавати можливість зробити ці 

взаємовідносини по- справжньому партнерськими, а інтереси сторін – 

збалансованими. Ідея збалансованості інтересів працівників і роботодавців 

ставить за мету перехід до інноваційного соціально-орієнтованого типу 

економічного розвитку, в тому числі формування нового його механізму, що 

заснований на соціальній справедливості та національній конкурентоздатності.  

У свою чергу, як зауважувалося раніше, трудове законодавство повинно 

базуватись на принципах ринкової економіки, повинно бути направлене на 

радикальні перетворення в сфері трудових відносин і надавати роботодавцю та 

працівнику право самостійно вирішувати багаточисельні проблеми. Сутність цих 

процесів повинна бути пов’язана зі зміною ролі і місця людини в праці і 

суспільстві, з підвищенням культури суспільства і її правової складової у 

відповідності з потребами прогресу як виробничого, технічного, так і суспільного 

[69, с. 151]. Сьогодні суспільство переживає іншу ситуацію і тому в нових 

законопроектах у сфері праці повинні детермінуватися загальні, ринкові 

принципи регулювання. Саме вони повинні визначати баланс між економічною 

ефективністю виробництва та соціальною захищеністю працівників, рівнем їх 

умов праці. Іншими словами, повинен дотримуватись баланс інтересів 

роботодавця і працівника. Як зазначає О.І. Процевський, саме соціальне 

призначення трудового права виявляється у прагненні держави вирішувати 

питання трудових відносин переважно з позицій людини і для людини, з 

урахуванням інтересів і потреб як працівника так і роботодавця [529, с. 225].  
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Оскільки ринкові відносини диктують необхідність подальшого переходу 

від державного регулювання до договірного, то вагоме значення повинен 

відігравати такий акт локальної нормотворчості як колективний договір. 

В юридичній літературі вчення про колективний договір знайшло розвиток 

в роботах Н.Г. Александрова, Л.Ю. Бугрова, Л.Я. Гінцбурга, К.Н. Гусова, 

Г.С. Гончарової, В.В. Жернакова, А.Д. Зайкіна, І.Я. Кисельова, К.Д. Крилова, 

A.M. Курінного, Р.І. Кондратьєва, З.Я. Козак, А.М. Лушнікова, М.В. Лушнікової, 

Р.З. Лівшиця, СП. Маврина, B.C. Нерсесянца, А.Ф. Нуртдинової, 

Ю.П. Орловского, О.І. Процевського, А.С. Пашкова, І.О. Снігірьової, 

О.В. Смирнова, Л.С. Таля, Г.І. Чанишевої та інших вчених. Розширення сфери 

договірного регулювання загострило необхідність колективно-договірного 

регулювання трудових відносин і поставили перед наукою трудового права 

завдання розширення діапазону дослідження даної проблематики.  

Не дивлячись на ту обставину, що колективний договір є одним із 

найстаріших інститутів трудового права, на різних етапах історії розвитку нашої 

державності він виконував різноманітні функції. В сучасний період у нових 

умовах господарювання колективний договір є і повинен стати надалі важливим 

колективно-договірним актом регулювання трудових відносин. Тим більше в 

сучасних умовах, коли економіка повинна бути інноваційною, тобто передбачати 

щось нове, що характеризується високою ефективністю, новизною або якоюсь 

відмінністю від попереднього стану. В свою чергу можна погодитися з тим, що 

інноваційна орієнтована система управління повинна визначатися ступенем 

раціональності використання потенціалу праці [51, с. 3]. І саме трудове право в 

найбільшій мірі пов’язано з управлінням працею і працівниками. Який би не був 

розвиток техніки і технології реалізовуватися інноваційні ідеї будуть фірмами, 

підприємствами і в першу чергу самими людьми – як тими хто працює у цих 

фірмах, підприємствах в якості найманих працівників, так і тих, хто реалізує своє 

право на працю в інших формах. Питання оптимального розвитку відповідних 

змін повинні стати вирішальними при визначенні напрямків розвитку трудового 

права на сучасному етапі, особливо коли стоїть завдання удосконалення 
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трудового законодавства, а відтак оптимізації правового регулювання широкого 

спектру соціальних питань на базі комплексного підходу, з використанням 

методів інших галузей права. При цьому необхідно мати на увазі, що ціннісні 

пріоритети, змістовне наповнення трудових прав людиною все більш 

переміщаються із сфери економічної (хоча вона і так зберігає свою актуальність) 

у сферу якості трудового життя. В якості одного із головних завдань МОП 

сьогодні розглядає реалізацію концепції достойної праці, а відтак і повинна 

розглядатися концепція достойного життя, а не існування. У зв’язку з цим 

завданнями трудового законодавства є насамперед, створення належного 

підґрунтя  для досягнення оптимального балансу між соціальною і виробничою 

сферою і задоволення інтересів працівнивників, роботодавців і держави. Трудове 

право, як галузь права, характеризується поєднанням публічних і приватних 

начал, тому буде цілком логічним, щоб саме державна воля проявлялася в 

трудовому праві більш активно по відношенню до учасників трудових відносин 

щодо встановлення безпечних, сприятливих і комфортних умов праці, адекватної 

оплати праці для працівників. Сьогодні державі в особі її органів необхідно брати 

на себе відповідальність у вирішенні правового регулювання основних питань у 

сфері праці. Держава відійшла від детального регулювання цих відносин і 

практично залишила за собою встановлення мінімальних стандартів, але крім 

мінімальних стандартів є ще забезпечення в першу чергу здорових і безпечних 

умов праці, охорони праці, які передбачають: використання економічних методів 

управління охорони праці, участь держави у фінансуванні заходів щодо охорони 

праці, .. інформування населення, проведення навчання, професійної підготовки і 

підвищення кваліфікації працівників з питань охорони праці; забезпечення 

координації діяльності органів державної влади, установ, організацій, що 

розв’язують проблеми охорони здоров’я, гігієни та безпеки праці, а також 

співробітництва і проведення консультацій між роботодавцями та працівниками, 

між усіма соціальними групами під час прийняття рішень з охорони праці на 

місцевому та державному рівнях, використання світового досвіду організації 

роботи щодо поліпшення умов і підвищення безпеки праці на основі 
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міжнародного співробітництва [527, с. 201-202], що далеко не зводяться до 

мінімальних гарантій. Іншими словами, держава залишила цілу низку питань на 

відкуп колективно-договірному регулюванню, в основі якого лежить колективний 

договір. Яке сьогодні значення колективного договору, в чому проявляється його 

регулятивна дія в механізмі правового регулювання трудових відносин?  

Для цього згадаємо трішки історію. За своєю суттю трудове право є 

інструментом (засобом) соціальної політики держави, початок формування і 

проведення якої обумовлені боротьбою працівників за свої права. Це говорить 

про те, що поява, наповнення і втілення в життя трудового фабричного 

законодавства напряму залежить від політичної активності робочого класу і 

соціальної політики держави. Вироблення політики соціальної держави і, як 

наслідок, виникнення трудового права обумовлені інтересами трьох суб’єктів. В 

кінці ХІХ – початку ХХ ст., як відомо, проходило бурне зростання промисловості, 

що спровокувало розростання найманої праці, посилення його експлуатації [245, 

с. 3, 5; 305, с.31]. Державний інтерес у формуванні соціальної політики і 

трудового законодавства проявлявся у тому, що держава заіцікавлена у соціальній 

стабільності, а вона неможлива в умовах класової боротьби. Незабезпечення 

права на життя робітників в кінці ХІХ – початку ХХ ст. не тільки загрожувала 

соціальній стабільності, але й привела до того, що антисанітарні умови праці на 

фабриках і заводах створили небезпеку поширення епідемічних хвороб, здатних 

скласти загрозу для забезпечення станів міського населення. Крім того, 

непосильна праця в несприятливих для організму умовах визвала серйозну 

небезпеку фізичного виродження народу. Це особливо відносилось до дітей, що 

працювали на фабриках і заводах [741, с. 153]. Такий стан у суспільстві склався 

внаслідок проведення державою ліберальної політики невтручання в економічні 

відносини, в тому числі у відносини між працею і капіталом, що викликало кризу 

принципу «договірної свободи» в регулюванні трудових відносин і у необхідності 

участі держави в економіці. Було усвідомлено, що трудове відношення у зв’язку з 

особливою цінністю свого предмету потребує не тільки його нормування шляхом 

трудового договору, але й особливого законодавства, що містило в значній своїй 



 361 

частині норми імперативного характеру [633, с. 235]. У зв’язку з цим, необхідно 

зазначити, що законодавство, яке формувалося в кінці ХІХ ст., направлено на 

регулювання праці окремих категорій працівників, передусім, дітей і жінок, 

називалося «соціальним законодавством» [305, с. 31]. Мета соціального 

законодавства, як і соціальної політики взагалі, – забезпечення соціального миру, 

досягнення балансу інтересів соціальних суб’єктів шляхом переважного захисту 

більш слабкої сторони правовідношення. Не дивлячись на ту обставину, що 

соціальна політика стала результатом класової боротьби і засобом досягнення 

соціального миру, сучасне законодавство при формуванні принципів соціальної 

держави виходить насамперед із інтересів особистості. Стаття 1 Основного 

Закону регламентує, що Україна є соціальна держава, тобто держава, політика 

якої направлена на створення умов, що забезпечують насамперед достойну 

заробітну плату та на цій основі гідне життя і вільний розвиток особистості. 

Принаймні так повинно бути у соціальній, правовій державі. У юридичній 

літературі соціальна політика зводиться саме до особистості, а не до соціального 

цілого. А.С. Пашков у свій час зауважував, що становище особи в суспільстві 

служить однією із визначаючих ознак соціальних відносин, а створення умов для 

її усестороннього розвитку – інтегративною метою соціальної політики. 

Соціальна політика і соціальне законодавство, забезпечуючи баланс інтересів 

сторін трудового правовідношення, здійснюють переважно захист працівників.  

В начальний період зародження і розвитку ця мета досягалася передусім 

імперативними нормами. Разом з тим, поява на життєвій арені трудового права 

була обумовлена інтересами робітників, роботодавців (підприємців) і держави, а 

тому трудове законодавство повинно також забезпечити узгодженість, баланс 

інтересів трьох сторін. Про це зауважувалося в юридичній літературі. Так, 

відповідно до ст. 1 КЗпП України завданнями, а відповідно метою трудового 

законодавства є: піднесення матеріального і культурного рівня життя працівників, 

перетворення праці на благо суспільства в першу життєву потребу кожної 

працездатної людини, встановлення високого рівня умов праці, всемірної охорони 

трудових прав працівників. Крім того, важливим завданням трудового 
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законодавства є створення необхідних правових умов для досягнення 

оптимального узгодження інтересів сторін трудових відносин і інтересів держави. 

Вказане соціальне завдання досягається шляхом встановлення механізмів 

домовленості між заінтересованими партнерами, тобто соціального партнерства, 

норми якого застосовувалися з перших років існування трудового законодавства 

(фабричні старости, ради трудового колективу тощо). Всі правові механізми 

(засоби) соціального партнерства на всіх його рівнях, в тому числі на 

виробничому рівні, сконцентровані у методі правового регулювання і зосереджені 

у одному із його способів регулювання – колективно-договірному, яскравим 

представником якого є колективний договір, який укладається з метою 

регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин і 

узгодження інтересів трудящих, власників та уповноважених ними органів (ст. 10 

КЗпП України). Як бачимо, виходячи з аналізу ст. 10 КЗпП України на лице 

проявляється його регулятивна дія. 

Види договорів, що виступають в якості джерела трудового регулювання, їх 

значення і тенденції розвитку залежать від предмета регулювання відповідної 

галузі права, історії розвитку державності, тобто її етапів і особливостей його 

соціально-економічного розвитку, від мети, завдань, які стоять у сфері 

регулювання відповідних відносин. Саме ці фактори визначили зростаючу 

тенденцію договірного регулювання як одну із правових форм в державах, що 

формують ринкову економіку. Об’єктивно існуюча тенденція економічного розвитку 

визначила розширення договірного регулювання відносин в сфері праці. Саме в 

Законі України «Про колективні договори і угоди» [491] була визначена об’єктивна 

необхідність розширення колективно-договірного способу правового регулювання 

трудових відносин, що найбільш відповідала і відображала на той час сучасним 

економічним умовам господарювання. Певні зміни суспільної організації праці 

наклали відбиток і на колективно-договірне регулювання соціально-трудових 

відносин безпосередньо на підприємствах, установах, організаціях. 

Сам термін «колективний договір», зокрема, в науковій літературі, 

розуміється у декількох аспектах, оскільки є багатоплановим явищем: як джерело 
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права [789, с. 200; 491, с. 88; 339], як локальний правовий акт [675, с. 136], як 

юридичний факт [189, с. 227-251], як форма реалізації соціального партнерства на 

виробничому рівні [136, с. 271], як інститут трудового права [136, с. 271], як 

нормативна угода локального характеру, що має публічно-правову природу [181, 

с. 156] і просто як документ. Розглядаючи його в механізмі правового 

регулювання ми звісно будемо розглядати його з позицій – джерела права, щоб 

показати, в чому проявляється його регулятивна дія і – форми реалізації 

соціального партнерства, щоб показати його значення на сучасному етапі. Але для 

цього необхідно з’ясувати природу колективного договору [260, с. 15], необхідно 

розкрити насамперед питання про витоки його юридичної сили. А отже, якщо 

проаналізувати історію розвитку колективного договору, то можна виділити деякі 

етапи у їх розвитку, які являють собою певну сходинку у процесі колективно-

договірного регулювання, та які кожен раз готували відповідне підґрунтя для 

наступного етапу розвитку уявлень про колективно-договірне регулювання та 

розвитку наукових ідей про вказану дефініцію. Історичні витоки колективного 

договору та його подальший поетапний розвиток не означає відсутності будь-яких 

відмінностей, змін в рамках кожного із етапів, але в якості критерію 

виокремлення кожного із вказаних періодів розвитку колективних договорів 

використовувалися значні, порівняно з іншими етапами, особливості в 

законодавчому регулюванні, зокрема, наявності спеціального нормативно-

правового акту, що регулював колективно-договірні відносини. Історичний 

поступовий розвиток колективного договору показує, що розвиток колективно-

договірних начал здійснювався не на шкоду договірному регулюванню, оскільки 

останнє розвивалось не за рахунок зменшення сфери державного (централізо-

ваного) регулювання, а завдяки появі нових видів суспільних відносин.  

Необхідно зауважити, що з розпадом СРСР і проголошенням України 

незалежною, зформувалася власне своя законодавча база, а відповідно і  

формування нової соціально-економічної системи. Розвиток ринкової економіки 

передбачив зміну підходів до правового регулювання суспільних відносин, у тому 

числі трудових. На перше місце вийшли договірні способи регулювання. 
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Великого значення набули відносини соціального партнерства в установленні та 

застосуванні умов праці. Створення повноцінної системи соціального партнерства 

стало важливим напрямком політики держави, оскільки договірне регулювання 

дозволяє максимально активізувати захист інтересів як працівника, так і 

роботодавця. Закон України «Про колективні договори і угоди» від 1 липня 

1993 р. визначив об’єктивну необхідність розширення колективно-договірного 

способу правового регулювання трудових відносин, яка відповідала на той час 

економічним умовам господарювання. Саме Закон став поштовхом, базовим 

інструментом, шляхом якого повинні реалізуватися принципи соціального 

партнерства у відносинах між працівниками і роботодавцями безпосередньо в 

організації та який спробував започаткувати основу партнерських відносин між 

працівниками і роботодавцем. Усесторонній аналіз колективного договору – 

джерела трудового права неможливий без урахування його історичного досвіду: 

дослідження його причин і витоків виникнення, оскільки саме вони впливають на 

специфіку змістовного наповнення джерел трудового права [117, с. 8-35], в тому 

числі й колективного договору.  

Нові умови господарювання диктують створення всіх передумов для 

подальшого розвитку договірного регулювання і, у зв’язку з цим, переходу, 

перетворення впливу державного регулювання на гармонійну співпрацю з боку 

держави та її органів. Зміни, що здійснюються в політичній, економічній, 

правовій сферах на сучасному етапі дозволяють інакше розглядати природу 

колективного договору. На сучасному етапі витоками колективного договору є не 

скільки державне санкціонування, дозвіл, скільки природа організації як 

структури громадянського суспільства в ринкових умовах господарювання. В 

даний час ми можемо говорити «про повернення до попередньої суті інституту, 

що піддається аналізу: консенсусному узгодженню, компромісу інтересів 

працівників і роботодавців» [341, с. 312]. 

Якщо звернутися до Закону «Про колективні договори і угоди» від 1 липня 

1993 р. [498], то можна побачити, що законодавство не дає легального визначення 

колективного договору.  Це пояснює ту обставину, що в доктрині трудового права 
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приводяться дефініції колективного договору самими науковцями. Так 

І.О. Лосиця колективний договір розуміє як локальний нормативний акт, який 

містить комплекс нормативних положень та колективно-договірних зобов’язань, 

направлених на регулювання трудових, соціально-економічних та організаційно-

управлінських відносин, що складаються на підприємствах, в установах, 

організаціях незалежно від форми власності, господарювання та кількості 

працівників, які мають право юридичної особи і використовують найману працю. 

[339, с.13]. Г.В. Рибницький визначає колективний договір як виражену у формі 

локального нормативно-правого акту угоду, досягнуту між трудовим колективом 

та роботодавцем з приводу вирішення основних питань трудової діяльності 

працівників на підприємстві, в установі, організації [550, с. 11]. С.М. Прилипко та 

О.М. Ярошенко визначають колективний договір як локальний нормативно-

правовий акт, який регулює трудові, соціально-економічні та виробничі відносини 

між роботодавцем і працівниками підприємства, установи, організації [491, с. 

200]. В.І. Щербина колективний договір розуміє як локальний нормативно-

правовий акт, який містить правила поведінки та зобов’язання сторін щодо 

регулювання трудових, виробничих та соціально-економічних відносин і 

узгодження інтересів працівників та інтересів роботодавця [755, с. 109]. Дані 

визначення вказують на регулятивну дію і суб’єктів колективного договору, але 

не в повній мірі відображають сутність і природу останнього. У свою чергу 

Г.С. Гончарова визначає колективний договір на основі ознак, які містяться в 

КЗпП України та Законі «Про колективні договори і угоди» як угоду, котра 

укладається для узгодження інтересів на підприємствах, установах, організаціях 

незалежно від форми власності і господарювання, що використовують найману 

працю і мають права юридичної особи, між власником і уповноваженим ним 

органом (особою), з одного боку, і виборними органами первинних 

профспілкових організацій, а в разі їх відсутності – представниками, вільно 

обраними на загальних зборах найманих працівників або уповноважених ним 

органів – з другого, яка містить зобов’язання сторін щодо врегулювання 

трудових, виробничих та інших соціально-економічних відносин і нормативні 
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положення, які встановлюють умови праці, її оплату, режими робочого часу та 

часу відпочинку тощо, а також додаткові порівняно із законодавством трудові і 

соціально-побутові пільги для працівників. Далі вчена робить висновок, що 

колективний договір являє собою локальний правовий акт, в якому 

конкретизуються умови праці з урахуванням специфіки підприємства, установи, 

організації [675, с. 136]. У дослідженнях М. Косолапової, Д. Бережного 

підкреслюється також його нормативний характер [282, с. 59-60].  Як бачимо, 

більшість вчених відносить колективний договір до локальних нормативно-

правових (локально-правових) актів. Якщо проаналізувати специфіку 

колективних договорів у інших країнах світу, то можна віднайти і інші підходи до 

визначення сутності останніх. Так, німецькі вчені виділяли наступні ознаки: 

угода, що мала наявність договору; письмовий характер; укладена між 

визначеними суб’єктами, в якості яких виступають роботодавці і працівники; 

угода направлена на регулювання умов, що підлягають укладенню індивідуальних 

трудових договорів [639, с. 30]. У Великобританії колективні договори 

виступають в якості джентльменських угод, що мають скоріш моральний 

характер, аніж юридичний, правовий характер [243, с. 45]. Там колективні 

договори засновані на взаємній заінтересованості, високій виконавчій дисципліні, 

відпрацьованому механізмі взаємодії і багатих традиціях. Аналізуючи 

колективний договір за британським законодавством, Н.Л. Лютов дійшов 

висновку, що центральне місце серед добровільних джерел британського 

трудового права, безумовно, займають колективні договори [351, с. 64-65],  

визначення змісту яких має суттєве значення в британській правозастосовній 

практиці, оскільки воно напряму пов’язане з правом на проведення страйку. 

Піддаючи аналізу колективний договір Англії І.Я. Яблокова зробила висновок, що 

останнім встановлюються юридичні норми, але вони повинні визначатися не як 

імперативні, а диспозитивні [768, с. 12].  

В цілому, як зауважувалося раніше, визначення колективного договору 

повинно відображати його сутність і природу. Тому для того, щоб з’ясувати його 

сутність також необхідно розглянути ще його основні риси і особливості і тим 
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самим відокремити його від інших родових категорій. Перш за все необхідно 

виходити з того, що сутність будь-якого явища визначається сукупністю його 

ознак, що відповідає його змісту та характеру тих відносин, що регулює дане 

правове явище. При цьому якщо звернутися до самого терміну «договір», то він 

не відображає тієї сутності, що властива даному правовому явищу, тим більше, 

що будь-який договір визначається як угода, але далеко не кожна угода є 

договором. Іншими словами сам термін договір несе тільки інформаційне 

наповнення, але не визначає сутності та особливостей даного поняття, причому 

навіть у прив’язці його з категорією «колективний».  

Очевидно, що при визначенні колективного договору необхідно 

виокремлювати родові та видові ознаки для того, щоб у кінцевому рахунку 

визначене поняття можна було відрізнити від інших явищ, у тому числі і родових 

категорій. Таким чином, родовою ознакою колективного договору є те, що він є 

правовим актом. Хоча категорія правовий акт не є новою для правової системи 

України, оскільки досить часто і в різних аспектах є застосованою, проте необхідно 

визнати, що існують певні проблеми, пов’язані з вивченням даного елемента 

механізму правового регулювання.  Не є виключенням і наука трудового права.  

Якщо звернутися до теорії держави і права то можна побачити, що найбільш 

частіше використовується термін правовий акт, нормативно-правовий акт [585, с. 

312-313]. Досить часто терміни правовий акт і нормативний правовий акт 

використовуються як синоніми, а інколи навіть розмежовуються. Але не 

дивлячись на дану обставину законодавець не дає визначення поняття «правовий 

акт». Проект Закону «Про нормативно-правові акти» визначає, що нормативно-

правовий акт – офіційний документ, прийнятий (виданий) уповноваженим на це 

суб’єктом у визначених законом формі та порядку, що встановлює норми права. 

Не вдаючись у дискусію з даного питання лише зауважимо, що право на 

сьогодні далеко не зводиться до волевиявлення державної волі,  крім того будь-

яке право складається з норм, тому воно вже має нормативний характер. Іншими 

словами, якщо правове, то й нормативне. А тому, з цих позицій правовий акт є 

родове поняття по відношенню до колективного договору.  
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Як ми зауважували раніше, Закон України «Про колективні договори і 

угоди», вказує на регулятивну функцію колективного договору: регулює трудові, 

соціально-економічні, виробничі відносини (ст. 10). З даних позицій, правовий 

акт, що регулює будь-яку сферу суспільних відносин, завжди повинен містити в 

собі норми права – правила загального характеру, що наділені обов’язковістю.  

В противному випадку він буде розрахований лише на одноразове застосування, і 

ніякою цінністю з точки зору функції регулювання наділений не буде [379, с. 621-

627; 425, с. 338-339]. Таким чином, законодавець, визнаючи його регулятивну 

функцію, декларує його нормативний характер, і, відповідно, відносить до джерел 

права. Тому ведучи мову про колективний договір, як джерело права, необхідно 

розуміти його як правовий акт, який регулює виробничі, трудові і соціально-

економічні відносини. У даному випадку відображається колективний договір, як 

форма утворення правових норм. В юридичній літературі останніх десятиліть, у 

тому числі навчальних посібниках і підручниках як українських, так і російських 

вчених прийнято виділяти колективно-договірні акти як основне джерело 

трудового права і підкреслювати їх значну роль в регулюванні трудових відносин 

[491, с. 200; 675, с. 136; 305, с. 531-532; 680, с. 189; 416; 323, с. 53]. Таким чином, 

законодавець, визначаючи регулятивну функцію колективного договору, тим 

самим визнає його нормативний характер, і, відповідно, відносить його до джерел 

права. До речі, в теорії права, в якості джерела права, виділяють категорію 

договорів, що мають нормативний зміст [302, с. 125]. Дискусійності інших 

позицій відносно суті колективних договорів немає, оскільки Закон «Про 

колективні договори і угоди» визнає їх регулятивну функцію, а отже, відповідно, 

що випливає із норми ст. 2 закону, і їх юридичний характер. Але існують певні 

погляди на природу колективного договору з точки зору приналежності його до 

джерел трудового права.  Перша точка зору пов’язана з певною роллю держави у 

колективно-договірному регулюванню, тобто колективно-договірні акти мають 

юридичну силу і можуть створювати правові норми тільки завдяки наданому 

законодавчому дозволу держави [418, с. 148-149]. Крім того, існують точки зору 

згідно з якими, для того, щоб договори про працю стали джерелом, необхідна 
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державна санкція на встановлення таких відносин у договірному порядку між 

відповідними суб’єктами [273, с.95 ] При цьому санкціонування розглядають як 

певну підставу для правотворчості [221, с. 149]. У 1970-1980рр. у трудовому праві 

була поширена концепція локальної нормотворчості, завдяки праці українського 

вченого Р.І. Кондратьєва [273, с.121-122 ], суть якої зводилася до делегування 

державою права на локальне встановлення умов праці в межах, передбачених 

законом, або ж попереднім санкціонуванням локальних норм зі сторони держави. 

Але чи справді на сьогодні існує потреба так званого «зв’язку» держави з 

колективно-договірним регулюванням саме через санкціонування, чи колективно-

договірне регулювання можна розглядати як об’єктивну потребу, що виникає на 

тому чи іншому етапі розвитку суспільних відносин, що пов’язано насамперед з 

працею, з мотивацією до праці і роллю людини в процесі цієї праці. Так, 

наприклад, А.Ф. Нуртдинова висловила думку про те, що колективно-договірне 

регулювання трудових відносин є у певній мірі незалежним від держави, є одним 

з елементів прояву громадянського суспільства, самоорганізації в системі 

трудових відносин [418, с. 33-34]. Даних позицій притримується Н.І. Дівеєва [181, 

с. 45]. На сьогодні, в науці трудового права, як і в інших науках, намітився 

відповідний перегляд підходів до права взагалі, його сутності та призначення. 

Дослідження об’єктивних законів розвитку людини є основою правотворчості, 

пізнання і втілення їх у зовнішні форми, гарантує адекватність та ефективність 

правового регулювання. На підставі цього Л. Петрова дійшла висновку, що 

істинного джерела права (його сутності) не буде усвідомлено доти, допоки його 

будуть шукати поза межами особистості, оскільки право і суспільство – це 

середовище, в якому живе створене право [див. 181, с. 163]. 

На сьогоднішній день, в системі правових актів колективні договори 

виконують функції, які повинні забезпечити реалізацію можливостей договірного 

регулювання в найбільшій мірі. Так А.Ф. Нуртдинова виділила декілька таких 

функцій: конкретизація норм права, що містяться в законах, інших нормативних 

правових актах; функція підвищення рівня трудових прав і гарантій для 

працівників порівняно з тими, які встановлені в законах та інших нормативних 
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правових актах; функція усунення прогалин у праві; функція первинного 

регулювання, коли законами і іншими нормативними актами встановлено, що ті, 

чи інші питання соціально-трудових відносин є предметом регулювання 

колективного договору; функція впливу на формування правосвідомості і зміст 

державного регулювання [418, с. 173].  

З огляду на зазначене, необхідно вказати саме на ту обставину, що норми 

права в колективних договорах проявляються у різному співвідношенні із 

законодавством. Дійсно, колективний договір і на сьогодні лишився тим актом 

колективно-договірного регулювання, який здійснює конкретизацію норм, які не 

можуть бути реалізовані без відповідних уточнень. Але на сьогоднішній день 

мова перш за все повинна йти про первинне правове регулювання колективним 

договором, тобто регулювання тих відносин, що не були включені у сферу 

державного правового регулювання, і які відносяться до сфери договірного 

регулювання, в силу їх специфіки і особливостей. Адже ряд питань КЗпП України 

прямо передбачає вирішення питання колективним договором (ст. 105 КЗпП 

України). Крім того, якщо згадати історію, то Кодекс законів про працю не містив 

конкретних правових норм з приводу оплати праці, робочого часу, а прямо 

відсилав до тарифних угод. Справа в тому, що колективний договір на 

виробничому рівні продовжує виконувати поряд з трудовим правом, як галуззю 

права і державою, шляхом нормативного (державного) регулювання соціальну 

функцію, основною із яких є функція захисту працівників, їх колективних 

інтересів. При цьому колективний договір є інструментом забезпечення 

справедливості і рівності працівників у трудових відносинах, актом, що регулює 

питання зайнятості і оплати праці, забезпечення соціальних гарантій для 

працівника. І це є цілком закономірно, адже трудове право за своєю природою є 

соціальним і, відповідно, морально обумовлено. На дану обставину зверталася 

увага в юридичній літературі [274, с. 85-89; 323, с. 232]. Колективний договір є 

тим актом, за допомогою якого здійснюється диференціація правового 

регулювання соціально-трудових відносин, особливо в оплаті праці, режиму 
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роботи і умов праці на підприємствах різних форм власності, врахування інтересів 

працівників за професійною ознакою та їх захист.  

 В ряді європейських країн колективний договір вважається «міні» законом 

підприємства, установи, де на рівні колективно-договірного регулювання, шляхом 

соціального діалогу вирішується більшість питань, що мають виробничий, 

соціально-економічний характер і одночасно враховують специфіку і потреби 

працівників,  роботодавця і підприємства у цілому. Оскільки у багатьох країнах 

Заходу акцент у правовому регулюванні праці зміщений в сторону договірного 

регулювання, колективні договори виступають як рівне або майже рівне 

законодавче джерело трудового права, а в деяких країнах їх значення в правовому 

регулюванні праці перевершує значення законодавства [242, с. 145]. А отже, 

призначенням нормативних положень колективного договору є створення власне 

правових приписів, які не можна охарактеризувати усуненням прогалин в праві. 

За своєю юридичною природою вони зобов’язані підвищувати, як правило, рівень 

гарантій для працівників. Деякі вчені відносять колективні договори більш до 

актів реалізації права, посилаючись на відсутність у змісті останніх нормативних 

положень та наявність зобов’язальних. У даному випадку колективні договори не 

можуть бути виключно віднесені до актів реалізації права, а тому їх необхідно 

розглядати в якості правових актів, що містять норми права. На перший погляд, 

якщо звернутися до Закону «Про колективні договори і угоди», то при визначенні 

змісту колективного договору, закон дійсно акцентує увагу на його зобов’язальній 

природі, визнаючи колективний договір таким, що встановлює взаємні 

зобов’язання сторін щодо регулювання виробничих, трудових, соціально-

економічних відносин (ст. 7. Закону, ст. 13 КЗпП України). В той же час Закон 

визнає регулятивну силу колективного договору, вказуючи, що колективний 

договір укладається на основі чинного законодавства, прийнятих сторонами 

зобов’язань з метою регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних 

відносин і узгодження інтересів трудящих, власників та уповноважених ними 

органів (ст.10 КЗпП України). Це вказує в першу чергу на ту обставину, що 

законодавчі уявлення про місце нормативної і зобов’язальної частин в 
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колективному договорі необхідно визнати як аргумент на користь наявності 

нормативних положень у змісті колективного договору. Оскільки визнавати 

регулятивне значення колективного договору і не визнавати його джерелом права 

було б принаймні дивним.  

Якщо проаналізувати зміст колективних договорів підприємств, установ 

різних форм власності, то можна зробити висновок про те, що одні положення, 

можна визнати як нормативні, інші – мають переважно зобов’язальну природу, а 

інші взагалі містять багато інформаційних положень [див. до пр. 259; 258; 257]. 

Це у свою чергу викликає питання щодо співвідношення в колективних договорах 

нормативних і зобов’язальних положень та їх співвідношення між собою. 

Разом з тим, вирішення даної проблеми неможливо звести лише до повного 

виконання положень колективно-договірних актів. Як зауважувалося раніше, не 

менш важливою складовою ефективності договірного регулювання є якість 

змістовної частини самих актів. Так як умови колективного договору можуть бути 

повністю виконані, але якщо за своїм змістом колективний договір «не надавав» 

працівникам нічого суттєвого в підвищенні оплати праці, встановлення різного 

роду надбавок, доплат до посадових окладів (тарифних ставок), покращення 

соціально-побутового обслуговування, організації належних умов праці тощо, 

навряд чи можна назвати такий колективний договір ефективним [116, с. 45]. 

Тому, насамперед, ефективність колективних договорів, як інструментів 

соціального управління повинна проявлятися не тільки в сторону їх фактичної 

реалізації, а передусім в забезпеченні положень змістовної частини рівнем 

трудових прав та гарантій працівників, порівняно із встановленими у 

законодавстві. Саме тут повинна чітко проявлятися регулятивна дія нормативної 

частини колективного договору та поєднання державного і договірного 

регулювання [126]. Адже призначення колективно-договірного регулювання 

полягає в реалізації принципу: кожен наступний рівень соціально-партнерських 

угод (колективних договорів) не може погіршувати умов угод (договорів) більш 

високого рівня та повинен відрізнятися від попереднього більшою вигодою для 

працівників [164, с. 110].  
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Колективний договір є показником ефективності як договірного 

регулювання трудових відносин зокрема, так і правового регулювання трудових 

відносин загалом. Колективний договір на сьогодні повинен бути саме тим 

інструментом соціального управління, ефективність якого, як зауважувалося 

раніше, повинна проявлятися не тільки в бік його фактичної реалізації, а 

передусім в якості змістовної частини даного акту: в забезпеченні рівнем 

трудових прав і гарантій працівників, порівняно з установленими у законодавстві. 

Крім того, колективний договір як акт договірного регулювання, в процесі його 

реалізації також створює певні «правові зв’язки» [684, с. 187] між суб’єктами 

колективно-договірного регулювання, що мають зобов’язально-діалоговий 

характер. Тому сьогодні в якості соціальної проблеми окреслюється проблема 

підвищення ефективності колективно-договірного регулювання соціально-

трудових відносин. Вирішення цієї проблеми має велике практичне значення як 

для профспілок, що виступають представниками інтересів працівників, так і для 

відповідних державних органів, що є представниками інтересів держави. 

Необхідно відзначити, що колективний договір в нових умовах господарювання 

повинен містити в собі потенційну можливість виконання в повному обсязі (в 

процесі практичної реалізації) свого призначення як інструмента соціального 

управління. І тут важливим на сьогодні є якісні показники змістовної частини 

колективного договору, який укладається на підприємстві [126, с.68]. Але 

необхідно констатувати і той факт, що на сьогоднішній день колективні договори 

в даному аспекті не реалізували себе з причин різного характеру. Вказане 

необхідно розглядати не стільки як недолік колективних договорів, скільки як 

розкриття їх потенціалу в регулюванні виробничих, трудових і соціально-

економічних відносин. А тому не формальний, а творчий підхід до розроблення 

колективного договору дає змогу вирішити безліч виробничих та соціальних 

питань з урахуванням інтересів і працівників і роботодавців. Колективний 

договір, укладений з дотриманням чинного законодавства та з урахуванням 

реальних можливостей підприємства, сприяє стабільності, високій продуктивності 
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праці, попередженню трудових конфліктів. А це вигідно обом сторонам такого 

договору: і роботодавцю і працівникам [126, с.65-69 ]. 

Колективний договір в сучасних умовах господарювання покликаний 

регулювати соціально-трудові відносини між різними трудовими колективами 

організацій, підприємств, установ і роботодавців. Він є тим правовим актом, що 

приймається не на законодавчому рівні, а заінтересованими сторонами шляхом 

досягнення домовленостей у вирішенні різних питань соціально-економічного, 

трудового та виробничого характеру. Дана обставина надає колективному 

договору певну гнучкість, що є дуже важливо, оскільки дозволяє враховувати 

різні обставини у відносинах між роботодавцями і працівниками та вносити в 

його зміст відповідні корективи. В останні роки намітилась тенденція посилення 

приватноправових начал трудового права. Як зауважувалося, на законодавчому рівні 

визнана регулятивна роль колективного договору, який визнаний досягнути при 

регулюванні соціально-трудових відносин сторонами соціального партнерства 

єдиної мети. Це дає підстави говорити про певні зміни самого методу галузі, який 

тепер характеризується не тільки поєднанням /співвідношенням/ централізованого і 

локального, але й державного і договірного регулювання трудових і інших 

пов’язаних з ними відносин. У зв’язку з цим Г.В. Хникін, дослідивши особливості 

локальної нормотворчості, підкреслив, що в науці трудового права суттєвий вплив 

локальних джерел на формування трудових відносин визнається саме як специфіка 

методу правового регулювання [701, с. 43-45]. 

З огляду на подальший розвиток трудового законодавства, необхідно 

виходити із того, що в механізмі правового регулювання трудові відносини 

регулюються як нормативно-правовими, так і колективно-договірними актами. 

Співвідношення між ними, яке склалося в останні роки визначає рівень розвитку 

суспільства в цілому та вказує на тенденції відповідних способів правового 

регулювання: їх розширення чи звуження. Разом з тим, як перед державним 

(централізованим) так і колективно-договірним (локальним) способами 

регулювання поставлена одна мета: забезпечити соціальне благополуччя і 

достойне життя людини-праці. Вказана обставина обумовлює гармонізацію двох 
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способів правового регулювання і двох видів актів: нормативних і договірних. 

Звісно, що на сьогоднішній день не можна повністю відкидати державне 

регулювання, його значення повинно зберігатися в силу ряду причин, особливо у 

соціально-економічній нестабільності в період кризи, неналежного 

функціонування правового регулювання, яке здійснюється колективно-

договірними актами, низька якість їх змістовної частини на сьогоднішній день не 

дозволяє у повній мірі здійснити покращення того становища працівників, яке 

навіть «надало» їм централізоване регулювання. Тому з огляду на дану обставину 

державне регулювання й надалі повинно встановлювати «мінімум соціальних 

гарантій для працівника по кожному інституту трудового права» [609, с. 84-86; 

703], а інституту охорони праці приділяти що не найголовніше значення, оскільки 

охорона праці повинна розглядатися не в зрізі «працівник – підприємство», а 

«суспільство-виробництво», адже, як зауважує З.Я. Козак охорона праці є 

невід’ємною складовою не тільки соціальної політики, а й соціальної 

відповідальності [438, с. 13-32]. Отже, встановлення державою, в особі її органів  

«мінімальних (максимальних) державних нормативів» у сфері регулювання 

трудових відносин, завжди було однією із особливостей трудового законодавства, 

проявом його захисної функції, «яка є ведучою, пріоритетною по відношенню до 

виробничої» [574, с. 192]. 

Необхідно відзначити, що не всі відносини, що є предметом трудового 

права можуть бути включені в предметний огляд колективно-договірного 

регулювання. Звісно, предмет колективних переговорів визначається з 

урахуванням мети їх проведення – регулювання трудових, соціально-економічних 

і виробничих відносин, «з урахуванням компетенції роботодавця і прямих 

приписів закону» [419, с. 33]. Тому з предмету колективно-договірного 

регулювання повинні бути виключені відносини щодо здійснення нагляду і 

контролю за дотриманням трудового законодавства, відносини щодо розгляду 

трудових спорів, вирішення процедурних питань елементного складу трудових 

відносин щодо порядку прийняття і звільнення, накладення і вирішення 

дисциплінарних стягнень, притягнення до матеріальної відповідальності, порядку 
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обчислення строків тощо. Тобто на рівні державного регулювання повинна бути 

означена межа колективно-договірного регулювання. Але як в даному випадку 

повинна співвідноситися договірна свобода, тобто принцип свободи договору, в 

тому числі колективного. Проблема межі свободи колективно-договірного 

регулювання може бути зведена до питання, чи може держава, в особі своїх 

органів, якимось чином впливати, навіть втручатися в свободу колективно-

договірних взаємодій і у визначені сторонами умов таких взаємодій. Дані питання 

є взаємозв’язаними між собою, а тому їх поодинокий розгляд є недоцільний. Як 

тільки ми починаємо задумуватися над питанням реального значення свободи 

договору, то розуміємо, що цей принцип втрачає більшу частину свого сенсу при 

відсутності системи примусового судового захисту колективно-договірних прав. 

Дана теза може бути підкріплена прикладом того, що в діючому законодавстві 

про колективні договори і угоди відсутня норма про відповідальність за 

неукладення колективного договору. Разом з тим, якщо проаналізувати ст.2 

Закону «Про колективні договори і угоди», то можна зробити висновок, що 

укладення колективного договору є обов’язком для кожного підприємства, 

установи, організації. В результаті такої ситуації колективно-договірне 

регулювання хоч і не зникає, але значно звужується, чи взагалі, можна сказати, 

позбавляється можливості для його розвитку. В той же час і КЗпП України і Закон 

«Про колективні договори і угоди» передбачають норму про те, що колективний 

договір може передбачати додаткові порівняно з чинним законодавством і 

угодами гарантії, соціально-побутові пільги (ст. 13).  

В результаті право створює ефект не ідентичний, але місцями близький до 

того, який би мав місце, якщо б відповідні договори взагалі не укладалися, в той 

же час допускаючи певну гнучкість у регулюванні таких відносин [230, с.  2]. 

Разом з тим, поняття договірної свободи є логічним, якщо під нею розуміти право 

сторін колективно-договірного регулювання за власним бажанням укладати 

колективний договір з узгодженим відповідно до соціального діалогу його 

змістом щодо предмету регулювання, що визначається самими сторонами. Та 

обставина, що за невиконання договірних зобов’язань (зобов’язальних умов) 
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сторін наступає відповідальність, передбачена на державному рівні, зовсім не 

означає що колективному договору надана примусова сила, оскільки в реальності 

це виходить не із принципу договірної свободи, а із ідеї обов’язковості виконання 

взятих сторонами зобов’язань. Тобто обмежується не свобода сторін, а 

забезпечується принцип обов’язкового виконання договорів: «pacta sunt servanda» 

(договір повинен виконуватися). Адже якщо виконання взятих сторонами 

зобов’язань не будуть виконуватися за колективним договором, то в чому тоді 

буде полягати сутність, значення самого регулювання, а тому вони повинні бути 

підкріплені відповідними санкціями зі сторони держави. Крім того, повинен бути 

контроль справедливості договірних умов шляхом застосування принципу 

добросовісності самими сторонами. Тому не потрібно змішувати: вимогу 

укладення колективного договору; принципу свободи взятих сторонами умов, 

зобов’язань за колективно-договірним регулюванням і принципу забезпечення 

виконання договірних умов чи зобов’язань.  

Для обґрунтування принципу свободи договору і виправдання його 

обмеження сучасними зарубіжними юристами використовуються в першу чергу 

аргументи змістовної раціональності права, включаючи мораль, економічну 

ефективність і конституційні права і цінності [230, с. 32]. Мова йде також про те, 

що колективні договори можуть передбачати додаткові порівняно із 

законодавством заходи щодо соціального захисту працівників: додаткове 

страхування від безробіття, додаткові системи пенсійного страхування. Тобто 

предмет колективно-договірного регулювання включає також суспільні 

відносини, які є складовою інших галузей. Але механізм реалізації гарантій 

сторонами колективно-договірного регулювання не завжди встановлюється. І тут 

важливим є для науки трудового права дещо розширити методологічні горизонти 

і спробувати поглянути на проблеми правового регулювання трудових відносин 

взагалі і колективно-договірного регулювання зокрема зі сторони правової 

політики, передусім для того, щоб правове регулювання реалізовувалося водночас 

і справедливо і ефективно. Особливо це є наглядним, коли стикаються 

різнопланові інтереси: зі сторони працівників, роботодавців і держави. Тому 
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навіть на виробничому рівні метою укладення колективного договору є 

узгодження інтересів колективу працівників, з одного боку, і власника – з іншого. 

Така ідея спочатку була закладена в Законі «Про колективні договори й угоди», а 

потім відтворена в ст.10 КЗпП при внесенні до неї змін Законом від 15 грудня 

1993 р. [495]. Для держави з соціалістичним досвідом законодавче визнання такої 

мети колективного договору як погодження інтересів праці і капіталу має чимале 

політичне і безпосереднє практичне значення. І капітал, і праця це цілком 

необхідні компоненти виробництва. Перемога одного з них веде до руйнування 

економіки. Тому компроміс між працею і капіталом є об’єктивно необхідним, а 

«одним з найважливіших засобів його досягнення є колективний договір» [559, с. 

49]. Саме в умовах ринкової економіки одним із завдань трудового права є 

забезпечення правових умов для узгодження інтересів працівника, роботодавця та 

держави. Якщо таке узгодження не відбувається, то можуть настати негативні 

наслідки, виникнення різного роду протиріччя. Разом з тим, не всяке протиріччя 

веде до конфлікту, а тільки те, що загострилося до межі, за якою з взаємодії воно 

перетворюється на зіткнення [625, с. 126]. Тому тріада інтересів особистості, 

суспільства та держави є складною та саморегулюючою системою, яка 

розвивається також у складній правовій системі.  

Право приймається суспільством тією мірою, якою воно забезпечує 

справедливість [372, с. 23]. Отже право повинно відповідати об’єктивним 

інтересам. Соціально-економічні інтереси суб’єктів, що виражаються в 

суспільних відносинах, є тими явищами, з приводу яких і встановлюються правові 

норми. Правові норми надають та, як правило, визначають суб’єктам суспільних 

відносин відповідний масив юридичного інструментарію – правові засоби для 

реалізації їх інтересів і, тим самим, досягнення відповідної мети в суспільних 

відносинах [125, с. 66-70].Саме правова політика повинна сприйматися однією із 

таких правових засобів, яка сприяє реалізації та задоволенню інтересів як 

суспільства в цілому так і працівників, роботодавців та держави. Вона є 

невід’ємним атрибутом колективно-договірного регулювання.  
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Одним із основних принципів, на якому повинна базуватися розробка 

державної програми економічного і соціального розвитку України повинен бути 

принцип дотримання не тільки загальнодержавних інтересів, а й інтересів 

підприємств, установ, організацій. У свою чергу як держава у особі своїх органів, 

так і підприємства, установи, організації повинні проявляти ініціативу і сприяти 

реалізації цієї політики. Деякі кроки на цьому шляху зроблені. Так, одним із 

прикладів, де держава забезпечує реалізацію політики у сфері зайнятості 

населення є проведення податкової, кредитно-грошової, інвестиційної, 

бюджетної, соціальної, зовнішньоекономічної та інноваційної політики з метою 

розширення сфери застосування праці, забезпечення повної, продуктивної, вільно 

обраної зайнятості, підвищення рівня кваліфікації та конкурентоспроможності 

робочої сили (ст. 16) [497].  

Концепція загальнодержавної цільової соціальної програми збереження і 

розвитку трудового потенціалу України на період до 2017 року [279], передбачає 

за мету забезпечення підтримання, відновлення і розвиток трудового потенціалу, 

відтворення кваліфікованої робочої сили та підвищення її конкурентоспромож-

ності відповідно до сучасних потреб економічного і соціального розвитку. При 

цьому одним із шляхів і способів розв’язання проблеми вбачається підвищення 

ролі соціального діалогу у формуванні державної політики та забезпечення 

реалізації принципів рівноправності його учасників. Тобто значення у цьому 

напрямку надається колективно-договірному регулюванню, в основі якого лежить 

колективний договір. Саме колективний договір на сучасному етапі повинен 

«крокувати» у одній шерензі з нормативно-правовими актами державного рівня, 

останні повинні сприяти і створювати умови для реалізації колективно-

договірного регулювання, яке має бути наповнено якісною змістовною, серед якої 

відповідне місце повинно відводитися системі пільг і заохочень. І це має бути не 

просто абстракцією для «красного слівця», а реально існуючим явищем. Так як 

прийняття та множинний характер існуючих нормативних правових актів ще 

нічого не говорить про їх ефективний характер та реалізацію, які б забезпечували 

інтереси всіх працюючих, в тому числі роботодавців, бо останні – теж належать 
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до працюючої сфери. Крім того, саме колективний договір є такою формою права, 

яка здатна опосередкувати соціально-трудові відносини, забезпечити їх 

динамічний розвиток і практичну перевірку для виявлення ступені їх придатності 

з метою ефективного регулювання трудових, соціально-економічних і 

виробничих відносин.  

Правова політика повинна сприяти удосконаленню трудового законодавства в 

цілому і засобів для колективно-договірного регулювання зокрема, а тому вона 

повинна носити комплексний характер і здійснюватися на всіх рівнях правового 

регулювання. А отже, вона також повинна формуватися і реалізовуватися на 

виробничому рівні – в колективних договорах для врегулювання, конкретизації, 

удосконалення тих суспільних відносин, що виникають на підприємствах, установах, 

організаціях та врахування специфіки діяльності конкретних підприємств як для 

стимулювання продуктивності праці працюючих так і посилення можливостей 

правового регулювання соціально-трудових відносин у цілому. 

 Для досягнення поставленої мети необхідний насамперед розвиток 

економіки. При цьому положення економічної політики держави мають бути 

обов’язково трансформовані в засоби її господарсько-правової політики. Це 

необхідна умова ефективності … функціонування національної економіки [483, с. 

508]. При цьому поглиблене знання законів економіки потрібно насамперед для 

того, щоб підвищити ефективність самої праці, яка є і завжди була вирішальним 

фактором економічного розвитку. Тому назріла об’єктивна необхідність в 

еволюції самих понять, форм, у яких виступають відносини працівник-

роботодавець та їх серцевини – трудових відносин на якісно новий рівень 

розвитку: зміну методів організації самої праці, управління виробництвом, нових 

вимог до працівника і працівника до роботодавця з приводу організації трудових 

відносин, умов і змісту самої праці. Інакше кажучи, реформування економіки 

повинно зачепити сферу трудових відносин і навпаки. При цьому метою 

реформування трудових відносин повинна бути продуктивна зайнятість населення 

на основі більш ефективного використання трудових ресурсів в економіці, 
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реальний захист соціально-трудових прав працівників при врахуванні інтересів 

роботодавців, адекватна оплата праці та підвищення її рівня.  

Оскільки Основний Закон України проголошує, що Україна є соціальна, 

правова держава (ст. 1), людина, її життя і здоров’я … визнаються найвищою 

соціальною цінністю (ст. 2), то відповідне передбачає, що Україна повинна бути 

заінтересована в створенні стабільної соціальної обстановки, яка також 

досягається шляхом державного регулювання трудових відносин. Тому 

актуальним питанням є реалізація державою соціальної функції, оскільки 

здійснення цієї функції забезпечить достойне життя, а не існування і розвиток 

кожної людини, створить умови для самореалізації людини в процесі праці. Серед 

багатьох функцій держави саме соціальна функція, враховуючи її значення в 

забезпеченні нормальної життєдіяльності людей, займає одну із значних щаблів, 

оскільки шляхом її реалізації створюються достойні умови життя кожній людині, 

створюються сприятливі умови для професійного розвитку працівників, 

здійснюється соціальний захист окремих громадян (осіб з пониженою 

працездатністю, малозабезпечених, сімей, що мають дітей, які перебувають на 

утриманні батьків тощо). Крім того, як ми раніше зауважували, трудове право, як 

галузь права впливає на трудові і тісно з ними пов’язані відносини, а через них і 

соціальні відносини оскільки може широко впливати на соціальне життя 

суспільства як шляхом встановлення правового статусу і фактичного правового 

становища громадян, що вступають у трудові відносини, так і шляхом 

безпосереднього регулювання даних правовідносин. Можна сказати, що трудове 

право, здійснюючи свою соціальну функцію [412, с. 76], налаштовує до 

удосконалення соціальної структури суспільства, до його соціальної однорідності. 

А отже трудове право реалізує одну із форм правової політики, що знаходить своє 

відображення у взаємодії функцій держави і власне своїх функцій і це не може 

викликати будь-яких заперечень. Це, у свою чергу, не може не позначитися на 

державному і договірному регулюванню трудових відносин, тобто на їх змістовні 

складові, їх характеру та сутності. Із цього випливає те, що зв’язок держави, тобто 

державного регулювання, повинен відчуватися в бік створення умов для всебічної 
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реалізації колективно-договірного регулювання суб’єктами цих відносин та 

надання їм певної автономії у вирішенні виробничих питань, питань соціально-

економічного характеру з метою задоволення не тільки їх власних інтересів, а й 

інтересів суспільства у цілому. Колективно-договірне регулювання, в основі якого 

лежить колективний договір, на сьогодні можна розглядати одночасно як певний 

засіб правової політики, тобто як комплекс тих заходів, завдань, через які 

утверджуються певні норми, що виступають в якості вирішального юридичного 

факту і одночасно організовують певні зв’язки як усередині конкретного 

підприємства так і соціальні зв’язки всередині суспільства в цілому. З огляду на 

дану обставину можна визначити певну точку зору, завдяки якій колективний 

договір наділяється правовою, юридичною силою: це об’єктивна необхідність у 

наданні певної виробничої, соціальної автономії для суб’єктів колективно-

договірних відносин та підприємства в цілому, що виникає на певному етапі 

розвитку суспільних відносин. В цьому полягає причина здатності колективного 

договору, як акту, що є основою колективно-договірного регулювання та який 

здатний опосередкувати соціально-трудові відносини, забезпечувати їх 

динамічний розвиток здійснювати первинне правове регулювання, відповідно до 

потреб сторін трудових відносин, в тому числі суспільства і держави.  І саме в 

цьому вбачається сутність колективного договору, який становить основу 

колективно-договірного регулювання. 

Отже, колективний договір – це правовий акт, що є результатом проведення 

колективних переговорів між колективом працівників і їх представниками з 

одного боку, роботодавцями – з іншого боку на виробничому рівні з метою 

регулювання трудових, виробничих, соціально-економічних відносин та відносин, 

пов’язаних із соціальним захистом та забезпеченням балансу між виробничою і 

соціальною сферою. 

Ознаками колективного договору є те, що він: є правовим актом, норми 

якого зокрема, поряд з нормами галузі трудового права загалом, розкривають 

соціальне значення і природу галузі трудового права, що має соціальну 

спрямованість; є складовою, засобом правової політики держави, що сприяє 
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реалізації та ефективному регулюванню соціально-трудових відносин; порядок 

укладення колективних договорів має договірний характер та виражається через 

форму соціального діалогу і узгоджується загальними зборами трудового 

колективу на рівні підприємства, установи, організації, що є відповідною формою 

участі працівників в управлінні підприємствами; предмет колективних 

переговорів визначається сторонами шляхом консенсусу, відповідно до мети 

укладення колективного договору з урахуванням компетенції сторін, визначених 

законом; коло суспільних відносин, що складає зміст колективних договорів 

забезпечують рівність, єдність і диференціацію правового регулювання на 

виробничому рівні та поширюються на всіх працівників підприємства, установи, 

організації, які набули статусу працівника, в тому числі на інших суб’єктів 

колективно-договірного регулювання. 

Усвідомлюючи регулятивний потенціал, який має договірне регулювання, 

законодавець на сьогодні повинен створювати всі умови для ефективного 

функціонування останнього. Як зауважує О.І. Лосиця, локальне регулювання з 

придатку до централізованого має поступово перетворитися на самостійне й 

повноцінне [339, с. 17]. Тому в договірному регулюванні законодавцю необхідно 

відображати найбільш економічно ефективний і справедливий з урахуванням 

балансу інтересів сторін розподіл прав і обов’язків. Даний ефект звісно буде 

очевидним тоді, коли норма, прийнята на договірному рівні, буде виглядати 

достатньо збалансовано і відображати той результат, до якого прийшли б 

учасники колективно-договірного регулювання з почуттям розумності і 

добросовісності. Саме цього недостатньо сьогодні в колективно-договірній 

компанії між сторонами соціального діалогу.  

На сьогодні не потрібна надмірна юридизація колективно-договірного 

регулювання, тобто «одержавлення» в новій системі регулювання соціально-

трудових відносин, оскільки це може призвести до зруйнування самого механізму 

колективно-договірного регулювання і загубити саму його сутність. Сьогодні 

потрібна взаємна праця, що буде проявлятися на всіх рівнях правового 

регулювання, шляхом соціального партнерства між державою, колективами, 



 384 

роботодавцями, працівниками, та яка буде об’єднана однією метою: створення 

умов для ефективного соціального законодавства та розвитку на цій основі 

соціальної функції сучасної держави. На жаль доводиться констатувати, що 

сьогоднішній стан українського трудового законодавства та практика його 

застосування змушує бажати кращого, так як не може адекватно реагувати на 

ситуацію, яка постійно піддається змінам як у суспільстві, так і в економіці 

[126,с.68-69]. 

 

Висновки до розділу 4 

 

1. Механізм правового регулювання в трудовому праві це заснований на 

єдності (системності) норм і принципів трудового права та публічно-правових і 

приватноправових началах сукупність правових засобів, за допомогою яких 

забезпечується здійснення трудових, соціально-економічних, виробничих потреб і 

інтересів суб'єктів трудових відносин та  вирішуються завдання і досягається мета  

трудового права.  

2. Під правовими засобами в трудовому праві варто розуміти систему 

державного, колективно-договірного і індивідуально-договірного інструментарію, 

що виступає в якості необхідних елементів методу правового регулювання і 

призначений для врегулювання соціально-трудових відносин й за допомогою 

яких забезпечується задоволення соціально-економічних, трудових, виробничих 

потреб і інтересів суб’єктів трудового права та  вирішуються завдання і 

досягається мета  трудового права.  

3. Правові засоби державного регулювання це об’єктивовані субстанціо-

нальні  правові явища, що наділені фіксованими властивостями, які дозволяють 

реалізувати потенціал трудового права, з метою реалізації інтересів суб’єктів 

трудового  права. До них належать: норми трудового права, принципи правового 

регулювання трудових відносин, міжнародні акти (норми-принципи), які ратифі-

ковані Україною, нормативно-правові акти, що регулюють трудові відносини. 
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4. Правові засоби колективно-договірного регулювання це об’єктивовані 

субстанціональні правові явища, що здійснюють первинне регулювання та 

розвивають, доповнюють, конкретизують дію правових засобів державного 

регулювання, стосовно, як правило, до конкретних випадків з персоніфікованим 

складом учасників правовідносин з метою регулювання виробничих, трудових і 

соціально-економічних відносин і узгодження інтересів як працівників,  

роботодавців так і держави. Представником правових засобів колективно-

договірного регулювання є колективний договір.  

5. Правові  засоби  індивідуально-договірного регулювання це правові явища, 

що закріплюють правове становище особи  в якості суб’єктів трудових відносин, у 

яких вони виражають свою волю й інтерес. Яскравим представником правових  

засобів  індивідуально-договірного регулювання є трудовий договір (контракт).  

6. Всі правові засоби трудового права не можна розглядати у відриві один від 

одного, впливаючи один на одного вони проявляють свою регулятивну дію під 

впливом інших явищ шляхом поєднання і співвідношення.  

7. Правові засоби наділяються певними ознаками, серед яких є те що:  

засновані на публічно-правових і приватноправових началах;  не відносяться до 

дій, оскільки це різні елементи діяльності і утворюють механізм правового 

регулювання відносин в сфері застосування праці;  можуть бути тільки правовими 

і відповідно повинні відповідати специфіці предмету і методу трудового права, 

надавати суб'єктам певні можливості для самостійного їх використання з метою 

задоволення своїх  потреб та інтересів; повинні володіти регулятивним 

характером (бути субстанціональними ); повинні бути оформлені, внаслідок чого 

набувають властивість інституційності (виразу правового матеріалу в юридичних 

джерелах і актах); повинні відповідати  меті трудо-правової діяльності, в рамках 

якої використовуються; 

8. Правові засоби державного регулювання і правові засоби колективно-

договірного та індивідуально-договірного регулювання співвідносяться між 

собою як загальне і одиничне. Відповідно, засоби колективно-договірного та 

індивідуально-договірного регулювання виступають видовим поняттям до 
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родового – правових засобів державного регулювання. Це дає підстави 

стверджувати про те, що  їм властиві всі ознаки родового поняття (правових 

засобів державного регулювання). Разом з тим, вони мають власне й свої 

специфічні (видові) ознаки, що відрізняють їх від інших  

9. В трудовому праві використання правових засобів у рамках механізму  

правового регулювання направлено на реалізацію права на працю людини-праці, 

її особистий, творчий і фізичний розвиток у процесі трудової діяльності, захист  і 

узгодження інтересів  людини-праці,  роботодавців і держави.  

10. Мета трудового права, як і кожної галузі права, наділяє систему 

правових засобів відповідною специфікою по відношенню до загально-правових 

(нормативних) засобів. Це дає підстави називати галузеві правові засоби: 

колективно-договірного та індивідуально-договірного регулювання спеціальними.  

11. Правове регулювання трудових відносин  вміщує в собі цілу систему 

правових засобів, - специфіку, характер яких визначає метод правового 

регулювання, на який впливають відносини, що становлять предмет трудового 

права, а це в свою чергу задає жорсткості, визначеності механізму правового 

регулювання в цілому. А отже, якщо говорити про співвідношення механізму 

правового регулювання з предметом і методом  трудового права, то воно 

виражається в  підпорядкуванні механізму правового регулювання особливостям 

предмету і методу галузі. 

12. Норма трудового права це встановлене на державному та (або) 

договірному рівні міра, масштаб поведінки, як правило, загального характеру, що 

регулює трудові відносини, шляхом надання їх суб’єктам суб’єктивних прав та 

покладення на них відповідних юридичних обов’язків. Норма трудового права це 

первинний елемент механізму правового регулювання, яка з’єднує в цілісній 

системі всі правові засоби, елементи, що забезпечують у взаємодії, шляхом 

регулювання реалізацію прав і обов’язків суб’єктів трудових відносин та 

забезпечення їх інтересів.  

13. Відмінними рисами норм трудового права є їх договірний характер, 

властивість певних комбінацій, внаслідок чого здійснюється поєднання 
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(співвідношення) відповідних способів (рівнів) правового регулювання трудових 

відносин. Пріоритетність в нормі трудового права зобов’язань по відношенню до 

дозволів і заборон дозволяє визначити її як  зобов’язуючу не за змістом, а за 

характером. 

14. Договірні (локальні) норми складають специфіку розвитку трудового 

права і основу удосконалення правового регулювання трудових відносин. 

Договірний (локальний) характер норм властивий трудовому праву як галузі. 

15. Трудовий договір,  як будь-яка угода, наділений багатьма особливостями 

та ознаками. Трудовий договір є юридичним фактом, що реалізує основну свою 

властивість – породжує трудове  правовідношення. Створивши трудове 

правовідношення – категорію предмета, трудовий договір, як категорія методу, 

сам починає його регулювати.  Змістовна частина трудового договору переважно 

застосовується в безпосередньому зв’язку з законом або під його дією. 

16. Індивідуально-договірне регулювання це правовий вплив на свідомість і 

поведінку осіб, які шляхом трудового договору  закріплють своє правове 

становище в якості суб’єктів трудових відносин, у яких вони виражають свою 

волю й інтерес. 

17. Історичний поступовий розвиток колективного договору показує, що 

розвиток колективно-договірних начал здійснювався не за рахунок зменшення 

сфери державного (централізованого) регулювання, а завдяки появі нових видів 

суспільних відносин.  

18. Сучасні умови господарювання диктують створення всіх передумов для 

подальшого розвитку договірного регулювання і, у зв’язку з цим, переходу, 

перетворення впливу державного регулювання на гармонійну співпрацю з боку 

держави та її органів. Зміни, що здійснюються в політичній, економічній, 

правовій сферах на сучасному етапі дозволяють інакше розглядати природу 

колективного договору – як акта локальної нормотворчості. На сучасному етапі 

витоками колективного договору є не скільки державне санкціонування, дозвіл, 

скільки природа організації як структури громадянського суспільства в ринкових 

умовах господарювання. 
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19. Колективний договір в нових умовах господарювання повинен містити в 

собі потенційну можливість виконання свого призначення як інструмента 

соціального управління. Тому ефективність колективних договорів у сучасних 

умовах росподарювання повинна проявлятися не тільки в сторону їх фактичної 

реалізації, а передусім в забезпеченні положень змістовної частини рівнем 

трудових прав та гарантій працівників, порівняно із встановленими у 

законодавстві. Саме тут повинна чітко проявлятися регулятивна дія нормативної 

частини колективного договору та поєднання державного і договірного 

регулювання. На сучасному етапі колективні договори в даному аспекті не 

реалізували себе з причин різного характеру. Вказане необхідно розглядати не 

стільки як недолік колективних договорів, скільки як розкриття їх потенціалу в 

регулюванні виробничих, трудових і соціально-економічних відносин. 

20. Колективно-договірне регулювання, в основі якого лежить колективний 

договір, на  сьогодні можна розглядати одночасно  як  певний засіб правової 

політики: як комплекс тих заходів, завдань, через які утверджуються певні норми, 

що виступають в якості вирішального юридичного факту і одночасно 

організовують певні зв’язки як усередині конкретного підприємства так і 

соціальні зв’язки в середині суспільства в цілому. З огляду на дану обставину 

об’єктивна необхідність у наданні  виробничої, соціальної автономії для суб’єктів 

колективно-договірних відносин та підприємства в цілому, наділяє колективний 

договір правовою,  юридичною силою. В цьому полягає причина здатності 

колективного договору  створювати власне, первинне правове регулювання, навіть 

при відсутності прямого законодавчого дозволу.  

21. В сучасних умовах господарювання суспільство переживає іншу 

ситуацію і тому нові законопроекти у сфері праці повинні бути направлені на 

радикальні перетворення в сфері трудових відносин, детермінуватися на  ринкові 

принципи регулювання, які повинні визначати баланс між економічною 

ефективністю виробництва та соціальною захищеністю працівників, рівнем їх 

умов праці з урахуванням інтересів і потреб як працівника так і роботодавця. 

Сутність цих процесів повинна бути пов’язана зі зміною ролі і місця людини в 
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праці і суспільстві, з підвищенням правової культури суспільства. Тільки на такій 

основі можливий виробничий і  суспільний прогрес.  

22. Для досягнення мети пов’язаної зі зміною ролі і місця людини в праці і 

суспільстві необхідний насамперед розвиток економіки. Оскільки праця є 

вирішальним фактором економічного розвитку, а ефективність  праці напряму 

залежить від розвитку економіки, знання її законів, то зміст положень економічної 

політики держави мають бути перетворені в засоби її господарсько-правової 

політики. Саме правова політика повинна сприйматися однією із таких правових 

засобів, яка зобов’язана сприяти реалізації та задоволенню інтересів як 

працівників, роботодавців так і держави і суспільства в цілому. Тому в сучасних 

умовах господарювання назріла об’єктивна необхідність в еволюції самих понять, 

форм, у яких виступають відносини працівник-роботодавець та їх серцевини – 

трудових відносин на якісно новий рівень розвитку: зміну методів організації 

самої праці, управління виробництвом, нових вимог до працівника, роботодавця з 

приводу організації трудових відносин, умов і змісту самої праці.  
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ВИСНОВКИ 

 

Дослідження правового регулювання трудових відносин у нових умовах 

господарювання, розгляд проблематики сучасного трудового права як галузі 

права в Україні, позитивного зарубіжного досвіду правового регулювання 

трудових відносин та перспектив подальшого розвитку галузі, дозволило 

окреслити елементи моделі правового регулювання трудових відносин в сучасних 

умовах господарювання як сформульовані на підставі наукового пізнання 

теоретично-правові положення, що розкривають новий процес формування та 

перспективи розвитку сучасного трудового права як самостійної галузі права з 

урахуванням ступеня розвитку суспільства і держави, які, на думку дисертанта, 

полягають у наступному:  

1. Визначення правового регулювання суспільних відносин можна дати  

як у широкому так і вузькому розумінні. В широкому розумінні правове 

регулювання – це зумовлене буттям суспільства, його історичними, 

економічними, соціальними і культурними чинниками динамічна «взаємодія» всіх 

соціальних явищ, соціумів, які шляхом пізнання несуть конкретне джерело 

інформації (впливу), направлене на реалізацію прогресивних ідей суспільства, 

розвиток економічних, соціальних і культурних відносин, задля досягнення 

побудови правової, соціальної, демократичної держави, панування верховенства 

права у всіх сферах життя суспільства. У вузькому розумінні правове регулювання – 

це цілеспрямований вплив на свідомість суб’єктів суспільних відносин, що 

здійснюється шляхом надання інформації  завдяки юридичним і правовим засобам, 

що утворюють єдину, цілісну  систему загальнообов’язкових правил поведінки. 

2. Зміст правового регулювання складає комплекс динамічних систем і 

структур, що впливають на суспільні відносини і забезпечують як умови так і сам 

регулятивний вплив на суб’єктів суспільних відносин шляхом утворення єдиної, 

цілісної  системи загальнообов’язкових правил поведінки. До такого комплексу 

входять: норма права, правові приписи, принципи права, правові фікціїї, 
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юридичні факти, правовідносини, договори, механізми: правового регулювання,   

реалізації, охорони та  захисту. 

3. Вся система способів, засобів, що зосереджена у механізмі правового 

регулювання повинна бути підібрана і сформована таким чином, щоб виправдати 

не тільки свою сутність, реалізовувати свою внутрішню мету, але й створити 

певні умови (передумови) для настання, здійснення чи реалізації наступного 

етапу правового регулювання і сприяти  ефективності (результативності) 

правового регулювання в цілому. 

4. Під регулюючий вплив норм трудового права об’єктивно підпадають  

саме ті відносини,  які безпосередньо пов’язані з працею, мають за свій  зміст працю, 

потребують її, як правило, організації і управління та забезпечують особливості 

реалізації природного права на працю. Саме ці відносини і складають головний 

предмет тієї галузі правового регулювання, яка утворює систему трудового права. 

Але ступінь їх урегульованості нормами трудового права є різною.  

5. Критеріями  віднесення тих чи інших відносин до категорії предмету є 

зв'язок відносин з працею та їх  трудоправова спрямованість; характер зв’язків, 

що підпадають під регулюючий вплив норм трудового права в процесі праці, 

тобто не можуть самостійно існувати за рамками трудової діяльності, в основі 

якої лежить праця (робота); правові зв'язки та характер дій між суб’єктами 

правовідношення, що виникають  як в результаті  діяльності суб’єктів щодо 

реалізації своїх трудових прав і обов’язків так і в процесі самої трудової 

діяльності (праці), соціальне призначення норм трудового права, первинність 

праці та її інноваційна складова. 

6. Функція соціального захисту і функція забезпечення соціальної 

стабільності, що ввібрали в себе моральну і гуманістичну складову, розкривають 

не тільки соціальне значення норм трудового права як галузі і визначають 

напрямки правового регулювання соціально-трудових відносин, а й відзначають і 

продовжують  об’єктивно відзначати   особливості правового впливу на суспільні 

відносини у сфері праці, і саму сутність трудового права як галузі. 
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7. Трудова діяльність повинна розглядатися з позицій соціальної 

взаємодії. А отже, необхідно говорити про багатогранність і комплексність 

трудових відносин. З цих позицій доцільніше вести мову про соціально-трудові 

відносини, під якими розуміється вся взаємозв’язана система зв’язків і дій, що 

складаються у процесі трудової діяльності,  де праця і її результати та місце і 

значення працівника в суспільстві виступає домінантним фактором у житті всіх 

людей. Вказівка на соціальний характер трудових відносин акцентує їх на 

забезпечувальному, стабільному, захисному характері, а не  у розумінні  «соціум» 

– «соціальних» суспільних відносин, бо будь-які відносини з цих позицій є 

соціальними, тобто суспільними. 

8. Правове регулювання трудових відносин це певний рух інформації, що 

спричиняє процес впливу на свідомість і поведінку суб’єктів  трудового права, що 

здійснюється всією системою правових засобів на відповідних рівнях і стадіях 

правового регулювання з метою задоволення потреб та інтересів його суб’єктів, 

суспільства та держави.  

9. Мета і завдання правового регулювання трудових відносин повинні 

знаходитися у відповідності з рівнем розвитку суспільних відносин в державі. 

Правове регулювання трудових відносин на сьогодні не зводиться тільки до 

державного способу регулювання, оскільки в його арсеналі існують і колективно-

договірний  і індивідуально-договірний способи регулювання, які вплітаються у 

механізм правового регулювання і відображають специфіку трудових відносин на 

всіх рівнях правового регулювання. В подальшому, при регулюванні трудових 

відносин відбувається різноманітна комбінація способів правового регулювання 

трудових відносин, їх поєднання та співвідношення.  

10. Трудові відносини виникли саме через потребу у здійсненні трудової  

діяльності. Саме взаємна потреба у трудовій діяльності, в основі якої лежить 

праця людини її первинність, акомпанувала зв’язки людей один з одним, в 

результаті чого ці зв’язки перетворилися на цілу систему трудових відносин. 

11. Праця є особливим об'єктом правового регулювання нормами, що 

враховують всі  особливості особи, що володіє природною здатністю до праці. 
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Тому трудові відносини є саме тими відносинами в яких втілюються і за яких 

реалізуються численні людські потреби. 

12. Норми трудового права за своїм соціальним призначенням покликані 

регулювати суспільні відносини, у змісті яких враховані всі сторони трудової 

діяльності працівників, а також їх соціальні інтереси, які впливають на розвиток 

людини, тому саме цим вони визначають свою цінність і є універсальними і 

придатними  для регулювання відносин у різноманітні періоди (адже трудове 

право виникло як соціальне право).  

13. Зміст і взаємозв’язок правових норм визначаються через принципи 

правового регулювання. Норми трудового права, взаємодіючи з принципами 

трудового права, створюють стабільні зв’язки  і постійність галузі і несуть в собі 

правонаступництво. Такі зв’язки дозволяють об’єктивно формувати стабільність 

правового регулювання відносин у сфері праці, зберігати єдність галузі, її 

сутність, зміст і форму. 

14. Проблема юридичних фактів має методологічне значення і також 

відображає специфіку трудового права як самостійної галузі  

15. Юридичні факти входять в якості самостійних елементів у всі стадії 

правового регулювання, але разом з тим, вони не є елементом механізму 

правового регулювання (який є складовою правового регулювання), не 

наділяються регулятивними властивостями в буквальному розумінні цього слова. 

Виникнувши в реальному житті, юридичні факти породжують правовідношення і 

тим самим здійснюють вплив на сам механізм правового регулювання та 

зумовлюють його рух.  

16. За своєю правовою природою трудова  правосуб’єктність є 

відображенням соціально-економічної (правової) політики та правового розвитку 

суспільства та держави у сфері праці, яка ввібрала у себе соціальні складові, що 

характеризують особистість і працівника і роботодавця так і юридичні складові, 

що пов’язані з визнанням працівника і роботодавця бути суб’єктом трудових 

правовідносин.  
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17. Сьогодні, в сучасних умовах господарювання рух вперед по шляху 

поєднання індивідуальних, корпоративних, загально соціальних інтересів в 

трудовому відношенні веде до розширення природних начал в праві та до 

звуження правового регулювання в його позитивному розумінні. В сучасних 

умовах господарювання мова повинна йти про комплексне системне 

регулювання, яке б могло забезпечувати з однієї сторони універсальність, з іншої 

сторони – приємлемість, гнучкість, динамізм правового регулювання трудових 

відносин. Саме такий комплекс факторів дасть можливість прогнозувати, 

поєднати з різними життєвими ситуаціями  в цілому сам процес правового 

регулювання трудових відносин і спрямувати його у  необхідне русло.  

18. Пріоритетним напрямком в сучасних умовах господарювання є перехід 

до формування нової системи трудових відносин і адекватного їм механізму 

управління, оскільки основним джерелом інновації у трудовому процесі і 

розвитку виробництва  є праця, де її ефективність  є вирішальним фактором 

соціально-економічного розвитку суспільства і держави в цілому.    

19. В системі діяльності, з усіх її видів, виділяється трудова діяльність, в 

основі якої закладена праця, буття якої визначається кінцевими  її результатами 

необхідними для людини, суспільства і держави, а тому вона породжує всі інші 

види діяльності, бо саме з працею пов’язується формування, становлення і 

розвиток самої людини, як особистості (працівника).   

20. Працю, з юридичної точки зору, можна визначити у широкому і вузькому 

розумінні. Праця, в широкому  розумінні це первинно-необхідна, суспільно-корисна, 

інноваційна, доцільна, цілеспрямована, особиста, вольова, оціночна діяльність, 

пов'язана з реалізацією унікальних властивостей людини: фізичних та розумових 

здібностей, шляхом її творчого і фізичного самоствердження,  свідомо і 

цілеспрямовано змінювати навколишнє середовище, з метою створення (нових) 

матеріальних і духовних цінностей та задоволення  на цій основі потреб і інтересів 

людини, суспільства, держави і така, що породжує особливий вид суспільних 

відносин та потребує у зв’язку з цим правового регулювання.  
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Праця, у вузькому розумінні, це цілеспрямована діяльність людини, 

направлена на створення матеріальних і духовних благ з метою задоволення своїх 

потреб і інтересів. 

21. Праця є вічна природна умова людського життя, тому саме тут 

прослідковуються дві лінії взаємозв’язку: людина-праці цю працю розвиває  та 

вдосконалює, з іншої сторони, людина – праці постійно розвивається в самому 

процесі праці, в результаті чого  відбувається взаємодія працівників один з одним: 

так звані відносини координації, так і відносини субординації: між роботодавцем і 

працівником (ами) з приводу постійного пошуку векторів модернізації праці, 

пріоритетів діяльності людини, нових технологій. Дана обставина характеризує  

працю, як особливий  вид трудової діяльності, що відрізняє її поміж інших видів 

діяльності. 

22. Природна здатність людини до праці є основою, головною частиною 

існування держави і суспільства тому об'єктивно обумовлює утворення та 

існування самостійної системи норм права, що об’єднуються в окрему галузь 

права трудове право. Отже сама праця виражає сутність і призначення трудового 

права як галузі права. 

23. Як і праця так і робота одночасно вказують на процес  діяльності, які за 

формою, в більшості випадків є однаковими, тобто – це виробництво. Разом з тим, 

праця і робота є не рівнозначними і не тотожними поняттями.  

24. Принцип рівності у трудовому праві як галузі права має певні 

притаманні тільки йому особливості, які виражаються у змістовному наповненні,  

характері і функціональному призначенні. 

25. Принцип рівності прав і можливостей це один із основних галузевих 

принципів трудового права, який закріплюється і забезпечується відповідно до 

міжнародних стандартів на державному (національному) рівні, та забезпечується і 

реалізується відповідно до трудового законодавства, на  колективно-договірному 

(локальному) і індивідуально-договірному рівнях,  шляхом встановлення рівного 

обсягу трудових прав і можливостей та засобів і способів їх забезпечення з метою 
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реалізації своєї здатності до праці людини –праці  і задоволення  на цій основі 

власних потреб і інтересів.  

26. Сутність принципу рівності прав і можливостей полягає в тому, що:  

реально, на практиці люди-праці могли реалізувати свою здатність до праці, без 

будь яких проявів дискримінації відповідно до закріплених міжнародною 

спільнотою і національного законодавства трудових прав і гарантій, які б  

забезпечували реалізацію їм своїх потреб і задоволення власних інтересів; рівне 

повинно регулюватися рівними засобами, способами; неприпустимі будь-які 

необґрунтовані відмінності між працівниками, а від так роботодавцями, якщо 

тільки такі відмінності не пов'язані зі специфікою окремих сфер трудових 

правовідносин або з особливостями  їх правового статусу, особливим характером 

їх діяльності, соціальної  або  економічної доцільності.  

27. Змістовними елементами принципу рівності прав і можливостей у сфері 

праці  є рівність прав і свобод і рівність можливостей як працівників так і 

роботодавців. При цьому необхідно наголосити, що виконання обов’язків і 

встановлення юридичної  відповідальності не є складовими елементами принципу, а 

є його способами забезпечення з метою найбільш ефективної його реалізації.  

28. Необхідно, щоб держава гарантувала не тільки рівність прав, а й 

рівність можливостей. З цією метою пропонуємо  статтю 2-1 КЗпП України 

викласти у наступній редакції: «Держава (замість слів «Україна»)  забезпечує і 

гарантує рівність прав і рівність можливостей усіх громадян незалежно від 

походження, соціального і майнового стану, расової та національної 

приналежності, статі, мови, політичних поглядів, релігійних переконань, роду і 

характеру занять, місця проживання та інших обставин, які можуть бути 

передбачені законами України.  

Статтю 22 КЗпП України викласти у наступній редакції: «Відповідно до 

Конституції будь-яке пряме або непряме обмеження прав  та засобів і способів їх 

забезпечення чи встановлення прямих або непрямих переваг при укладенні, зміні 

та припиненні трудового договору залежно від  … не допускається».  



 397 

29. Свобода праці є центральним принципом правового регулювання 

трудових відносин, є тим фундаментальним підґрунтям, на якому базується діюча 

конструкція правового регулювання трудових відносин, адже вона наділена  всіма 

ознаками,  що є властивими та необхідними для категорії принцип права.  

30. Принцип свободи праці це один із фундаментальних принципів 

трудового права як галузі права, сутність якого проявляється у належності особи 

виключної можливості розпоряджатися своєю здатністю до праці, обирати рід 

діяльності і професію та такий що передбачає недопущення дискримінації у сфері 

праці і заборону примусової праці та державна політика якого спрямована на  

його забезпечення.  

31. Свобода праці немислима поза зв’язком людини з державою, без її 

державної підтримки. Специфічною рисою принципу свободи як природної якості  

праці є те, що він виражає відповідні відносини між громадянином і державою з 

приводу активної  соціальної політики держави, яка враховує національні інтереси, 

що направлені перш за все на створення умов щодо забезпечення і вільної реалізації 

природної здатності людини до праці, з метою  забезпечення її гідного життя,  

соціальної захищеності, без яких неможливе відчуття свободи, і розкриття на цій 

основі творчого і фізичного потенціалу людини праці як особистості.  

32. Свобода людини як потенційного працівника і як статусного становища 

незалежності індивіда може включати такі аспекти, як свободу об’єктивну, яка є 

змістом права і свободу суб’єктивну, яка є умовами існування права. Об’єктивна 

свобода виражається у можливості людини-праці зрозуміти і усвідомити 

об’єктивну необхідність певного чи можливого варіанту поведінки (працювати, 

чи не працювати) і діяти відповідно до такої поведінки. Саме в такому розумінні 

об’єктивну свободу необхідно розглядати як зміст права.  

Суб’єктивна свобода людини, як потенційного працівника  буде становити 

реалізовану свободу її волі, при якій вона цілком усвідомлює відповідність 

об’єктивних умов до тієї дійсності, що її оточує. Але все ж таки перевагою її 

поведінки виступає суб’єктивна воля. Тому межі свободи повинні бути обмежені 

не  тільки об’єктивними (правовими) рамками, а й суб’єктивними (внутрішніми), 
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в якості яких виступають моральні орієнтири особистості, що засновані на 

моральних цінностях суспільства. 

33. Свобода праці і свобода трудового договору не надається людині-праці 

природним чином (на відміну від права на працю, яке є природнім, суб’єктивним 

правом людини), вона стає можливою лише в умовах суспільного виробництва: 

зв’язків людей між собою в процесі створення матеріальних та духовних 

цінностей,  оскільки збереження таких зв’язків, відносин між людьми передбачає 

дотримання певних норм і правил поведінки, що визначені правом.  

34. Дискримінація це негативне явище, що проявляється у будь-яких 

відмінностях у правовому регулюванні у вигляді обмеження у трудових правах і 

свободах, чи отримання різного роду переваг, в залежності від обставин, які не 

пов’язані з діловими якостями та веде до прямого або непрямого порушення або 

знищення рівності можливостей щодо здійснення і реалізації працівниками своїх 

трудових прав, свобод і законних інтересів. 

35. Свобода праці наповнена соціальним, загальногуманітарним змістом, 

оскільки сенс існування (життя) та особистого творчого і фізичного розвитку 

безпосередньо самої людини-праці, її потреби та інтереси є критерієм оцінки 

рівня свободи. Саме цим визначається первинність свободи праці по відношенню 

до держави, обов’язку держави щодо її забезпечення. 

36. Система соціально-трудових відносин, заснована на принципі 

соціального партнерства, переслідує основну мету – гуманізацію трудових 

відносин та забезпечення розвитку трьох основних елементів зрілого суспільства 

– працю, кваліфікованого працівника, соціально-відповідального роботодавця і 

звісно державу, як гаранта дотримання соціальними партнерами чинних законів, 

гаранта соціального миру у суспільстві. 

37. Модель соціального партнерства, що склалася в Україні відображає 

насамперед розвиток економіки, авторитет суб’єктів соціального партнерства та 

умови господарювання і суспільного розвитку, що дає можливість розкрити 

особливості функціонування соціально-економічної системи ринкового типу і її 

суспільно-політичного устрою в сучасних умовах господарювання. 
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38. Соціальне партнерство можна визначити у вузькому і широкому 

розумінні: у вузькому розумінні під соціальним партнерством необхідно розуміти 

певний механізм взаємовідносин між державою в особі її органів, представниками 

працівників і роботодавців, найманими працівниками і роботодавцями щодо 

регулювання,  організації  і управління працею. У широкому розумінні соціальне 

партнерство це певний тип суспільних відносин між соціальними групами, 

класами, спільнотами і структурами влади з приводу врегулювання процесів 

виробництва суспільного життя, задоволення потреб та інтересів всіх його 

учасників та вирішення між ними протиріч і конфліктів шляхом досягнення згоди 

і відмови від контрактації і насилля. 

39. Важливе значення в сучасних умовах господарювання повинно належати 

участі держави у створенні міжнародних стандартів найманої праці, яке й надалі 

повинно використовуватися у вирішенні проблем, пов’язаних із міграцією 

населення, особливо у сучасний період. Саме з цих позицій держава, в особі її 

посадовців, повинна корінним чином змінити напрямок правового регулювання 

трудових відносин з урахуванням історичних, економічних, соціальних умов, 

культурних традицій суспільства, його менталітету та закласти моральні і 

гуманістичні начала в правове регулювання трудових відносин, здійснюючи певні 

конкретні напрямки у побудові системи охорони і захисту прав і інтересів людей 

праці, які б одночасно передбачали реалізацію соціальної мети трудового права. 

40. Систему захисту прав людини-праці зі сторони держави необхідно 

розглядати як взаємодіючий між собою комплекс, який базується на міжнародних 

правових стандартах, заснований на правовій політиці держави та включає в себе 

діяльність правотворчих і правозастосовних   органів,  фізичних і юридичних осіб, 

з метою дотримання соціального і виробничого балансу та  ефективного 

здійснення охорони і захисту трудових прав і законних інтересів як працівників 

так і роботодавців і утвердження на цій основі пріоритету прав людини-праці в 

сучасних умовах господарювання. 

41. Право на працю можна визначити у широкому і вузькому розумінні.  

У широкому розумінні право на працю це право кожного громадянина вимагати у 
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держави створення правових механізмів, які гарантують можливість кожному 

громадянину вибір місця роботи, виду діяльності та роду занять та створюють 

умови і фактори, що спрямовані  на реалізацію права на працю, самовираження 

людини у процесі трудової діяльності та її захист.   

У вузькому розумінні право на працю це забезпечене і гарантоване на 

конституційному рівні право особи мати можливість реалізувати свою здатність 

до праці, шляхом укладення трудового договору, чи в інший спосіб, для 

задоволення своїх матеріальних і духовних потреб, а відтак, юридично 

гарантована можливість вимагати від роботодавця  усунення незаконних перепон 

для реалізації даного права. 

42. Метод правового регулювання трудових відносин – це система 

взаємопов'язаних і взаємообумовлених правових засобів,  які виражають основні 

особливості галузі трудового права та за допомогою яких здійснюється вплив на 

свідомість і поведінку суб’єктів трудових відносин та здійснюється регулювання 

трудових та тісно пов’язаних з ними відносин, відповідно до мети і завдань 

трудового права. 

43. З моменту свого зародження трудове право характеризувалося і 

характеризується соціальним призначенням.  Тому першочерговою  метою 

трудового права є захист інтересів людини-праці та створення таких умов, які б 

дозволяли  розкрити творчі можливості працівника та сприяли його розвитку як 

особистості. Саме сьогодні  ця мета повинна визначати характер методу і 

напрямок правового регулювання.  

44. В методі правового регулювання трудових відносин відображається та 

характеристика правового впливу, яка склалася завдяки об’єктивним чинникам  і 

відображає специфіку суспільних відносин у сфері праці, що підлягає 

регулюванню визначеною системою норм права, зміст яких знаходить своє 

відображення в правовому становищі суб’єктів трудових правовідносин, в 

залежності від мети і завдань, що визначають відповідний напрямок правового 

регулювання – розмежування інтересів працівників і роботодавців з дотриманням 

принципу соціальної справедливості. 
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45. Складна і водночас тісна  компонентна складова елементів методу 

трудового права дозволяють розглядати його як системне утворення, оскільки 

правове регулювання трудових відносин не може забезпечити ні один із елементів 

методу самостійно, воно здійснюється одночасно всіма його компонентами в їх 

органічному взаємозв’язку і завдяки цим зв’язкам. З цих позицій  визначати метод 

правового регулювання необхідно не як сукупність,  а як систему саме у 

змістовному його значенні. Своєрідність методу трудового права розкривається 

не через якусь окрему ознаку, а через всі ознаки в сукупності, що проявляють 

свою взаємодію в системі.  

46. Метод правового регулювання характеризує те, яким способом (на якому 

рівні) правового регулювання – державним (централізованим),   колективно-

договірним (локальним) чи індивідуально-договірним  здійснюється правове 

регулювання трудових відносин, а отже вплив на свідомість і поведінку суб’єктів 

трудових правовідносин. Метод показує насамперед, якими способами, засобами чи 

завдяки поєднанню (співвідношенню) яких способів можна досягти поставлених 

завдань і досягти тієї мети, яка стоїть у процесі правового регулювання. 

47. Механізм правового регулювання характеризує те, за допомогою чого 

здійснюється правове регулювання трудових відносин. Адже визначити  поняття 

механізму, значить відповісти на питання: заради чого він  створений і для чого 

функціонує. Метод, концентруючи у собі специфіку предмета вбирає в себе всі 

первинні пласти матерії та інші правові явища, що властиві трудовому праву як 

галузі. Механізм правового регулювання може мати різноманітну сукупність 

правових явищ-регуляторів, які не обов’язково можуть відображати специфіку 

самого предмета, оскільки тон регулювання задає сам метод, втягуючи у себе, «за 

потребою» той чи інший правовий регулятор, «втягування» якого залежить також 

від юридичного факту, який є зв’язуючим  містком між нормою права і 

правовідносинами.  

48. Метод трудового права, перебуває, як правило, в статиці, а метод 

правового регулювання трудових відносин – в динаміці, оскільки змінюються і 

фактичні трудові відносини, під дією об’єктивних чинників. Ця властивість 



 402 

методу правового регулювання спричиняє і впливає на структурні зміни у методі 

трудового права як галузі.  

49. Соціальне призначення (спрямованість) галузі трудового права 

відобразилось на характері і системі компонентів, що об’єктивно обумовлюють 

єдність засад приватного й публічного та визначають якісні показники у перевазі 

імперативних чи диспозитивних норм, що потребують специфічних способів 

регулювання трудових і тісно пов’язаних з ними суспільних відносин  у їх 

поєднанні (співвідношенні),  завдяки яким розкривається правовий зміст галузі, а 

отже і специфіка методу правового регулювання.  

50. Ознаками методу правового регулювання трудових відносин є такі його 

властивості, що об’єктивно і закономірно обумовлені предметом і власне методом 

правового регулювання.  

51. Точність у визначенні способів правового регулювання, які впливають 

один на одного шляхом поєднання і співвідношення, дозволяють врахувати 

динамізм, трансформацію, диференціацію ознак трудового правовідношення, 

формувати нові форми організації праці, визначити подальше регулювання 

трудових відносин на відповідних рівнях, з метою оптимального поєднання і 

врахування різних інтересів, як на рівні підприємства, галузі, так і держави.  

52. Посилення договірних начал у трудовому праві проявилось у відмові 

держави від регулювання деяких елементів трудового правовідношення. Це дає 

підстави стверджувати про певну зміну методу галузі, який характеризується не 

тільки поєднанням централізованого і локального, але й державного і договірного 

регулювання трудових та інших безпосередньо пов’язаних з ними відносин. 

53. Одним з основних засобів забезпечення динамізму методу правового 

регулювання трудових відносин є запровадження багаторівневої системи 

правового регулювання, яка зумовлена насамперед  особливостями предмету 

трудового права і дуалізмом самої галузі права, яка поєднала в собі елементи 

публічного і приватного права.  

54. У якості напрямку розвитку трудового законодавства необхідно вказати  

на посилення диференціації правового регулювання трудових відносин, що 
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свідчить  про певну трансформацію методу трудового права, таку його рису як 

єдність і диференціацію правового регулювання. 

55. Єдність і диференціація правового регулювання мають власне свої 

зовнішні і внутрішні передумови. Зовнішньою передумовою єдності і 

диференціації трудового права як галузі права є взаємообумовленість публічного і 

приватного права (його елементів), завдяки чому трудове право призначено 

обслуговувати само себе, відповідно до мети, завдань і функцій. 

Визначальним началом (основою) правового регулювання є те, що об’єднує 

його в єдине ціле – праця людини як діяльність, що складає серцевину змісту 

трудових відносин. Тому внутрішня єдність і диференціація правового 

регулювання трудових відносин визначаються предметом, методом і принципами 

трудового права як системи норм права (норм-принципів), що регламентують 

відносини, в яких враховані  усі сторони трудової діяльності та соціальні інтереси 

які впливають на розвиток людини. 

56. Єдність правового регулювання трудових відносин це заснована на 

міжнародних стандартах і обумовлена метою і завданнями трудового права 

направленість (спрямованість) методу правового регулювання, що знаходить своє 

безпосереднє закріплення як в нормах трудового права так і  в нормативно-

правових актах, на основі  принципів правового регулювання, реалізується 

(виражається)  в правах і обов’язках суб’єктів трудових відносин і направлена на 

забезпечення рівності прав і рівних стартових можливостей працівників, гарантій 

в сфері праці, достойного життя людини-працівника та охорону трудових прав і 

інтересів  працівників, роботодавців.  

57. Диференціація правового регулювання трудових відносин – це одна із 

напрямків розвитку трудового права, що знаходить свій специфічний вираз 

(прояв) через  метод правового регулювання  в трудових відносинах і 

різноаспектних умовах діяльності його суб’єктів, що має однак зв'язок 

(поєднання) з єдиними загальноправовими категоріальними складовими, і, 

передусім, загальними категоріями і інститутами трудового права як єдиного 

правового феномену.  



 404 

58. Механізм правового регулювання в трудовому праві це заснований на 

єдності (системності) норм і принципів трудового права та публічно-правових і 

приватноправових началах сукупність правових засобів, за допомогою яких 

забезпечується здійснення трудових, соціально-економічних, виробничих потреб і 

інтересів суб'єктів трудових відносин та  вирішуються завдання і досягається мета  

трудового права.  

59. Під правовими засобами в трудовому праві варто розуміти систему 

державного, колективно-договірного і індивідуально-договірного  інструмента-

рію, що виступає в якості необхідних елементів методу правового регулювання і 

призначений для врегулювання соціально-трудових відносин й за допомогою 

яких забезпечується задоволення соціально-економічних, трудових, виробничих 

потреб і інтересів суб’єктів трудового права та  вирішуються завдання і 

досягається мета  трудового права.  

60. Правові засоби державного регулювання – це об’єктивовані 

субстанціональні  правові явища, що наділені фіксованими властивостями, які 

дозволяють реалізувати потенціал трудового права, з метою реалізації інтересів 

суб’єктів трудового  права.  

61. Правові засоби колективно-договірного регулювання – це 

об’єктивовані субстанціональні правові явища, що здійснюють первинне 

регулювання та розвивають, доповнюють, конкретизують дію правових засобів 

державного регулювання, стосовно, як правило, до конкретних випадків з 

персоніфікованим складом учасників правовідносин з метою регулювання 

виробничих, трудових і соціально-економічних відносин і узгодження інтересів як 

працівників,  роботодавців так і держави.  

62. Правові  засоби  індивідуально-договірного регулювання – це правові 

явища, що закріплюють правове становище особи  в якості суб’єктів трудових 

відносин, у яких вони виражають свою волю й інтерес.  

63. Всі правові засоби трудового права не можна розглядати у відриві один 

від одного, впливаючи один на одного вони проявляють свою регулятивну дію під 

впливом інших явищ шляхом поєднання і співвідношення.  
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64. Правові засоби наділяються певними ознаками, серед яких є те що:  

засновані на публічно-правових і приватноправових началах;  не відносяться до 

дій, оскільки це різні елементи діяльності і утворюють механізм правового 

регулювання відносин в сфері застосування праці;  можуть бути тільки правовими 

і відповідно повинні відповідати специфіці предмету і методу трудового права, 

надавати суб'єктам певні можливості для самостійного їх використання з метою 

задоволення своїх  потреб та інтересів; повинні володіти регулятивним 

характером (бути субстанціональними); повинні бути оформлені, внаслідок чого 

набувають властивість інституційності (виразу правового матеріалу в юридичних 

джерелах і актах); повинні відповідати  меті трудо-правової діяльності, в рамках 

якої використовуються; 

65. Правові засоби державного регулювання і правові засоби колективно-

договірного та індивідуально-договірного регулювання співвідносяться між 

собою як загальне і одиничне. Відповідно, засоби колективно-договірного та 

індивідуально-договірного регулювання виступають видовим поняттям до 

родового – правових засобів державного регулювання. Це дає підстави 

стверджувати про те, що  їм властиві всі ознаки родового поняття (правових 

засобів державного регулювання). Разом з тим, вони мають власне й свої 

специфічні (видові) ознаки, що відрізняють їх від інших.  

66. В трудовому праві використання правових засобів у рамках механізму  

правового регулювання направлено на реалізацію права на працю людини-праці, 

її особистий, творчий і фізичний розвиток у процесі трудової діяльності, захист  і 

узгодження інтересів  людини-праці,  роботодавців і держави.  

67. Правове регулювання трудових відносин  вміщує в собі цілу систему 

правових засобів, специфіку, характер яких визначає метод правового 

регулювання, на який впливають відносини, що становлять предмет трудового 

права, а це в свою чергу задає жорсткості, визначеності механізму правового 

регулювання в цілому. А отже, якщо говорити про співвідношення механізму 

правового регулювання з предметом і методом  трудового права, то воно 
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виражається в  підпорядкуванні механізму правового регулювання особливостям 

предмету і методу галузі. 

68. Норма трудового права це встановлене на державному та (або) 

договірному рівні міра, масштаб поведінки, як правило, загального характеру, що 

регулює трудові відносини, шляхом надання їх суб’єктам суб’єктивних прав та 

покладення на них відповідних юридичних обов’язків. Норма трудового права це 

первинний елемент механізму правового регулювання, яка з’єднує в цілісній 

системі всі правові засоби, елементи, що забезпечують у взаємодії, шляхом 

регулювання реалізацію прав і обов’язків суб’єктів трудових відносин та 

забезпечення їх інтересів.  

69. Відмінними рисами норм трудового права є їх договірний характер, 

властивість певних комбінацій, внаслідок чого здійснюється  поєднання (співвідно-

шення) відповідних способів (рівнів) правового регулювання трудових відносин. 

Пріоритетність в нормі трудового права зобов’язань по відношенню до дозволів і 

заборон дозволяє визначити її як  зобов’язуючу не за змістом, а за характером. 

70. Договірні (локальні) норми складають специфіку розвитку трудового 

права і основу удосконалення правового регулювання трудових відносин. 

Договірний (локальний) характер норм властивий трудовому праву як галузі. 

71. Трудовий договір, як будь-яка угода, наділений багатьма 

особливостями та ознаками. Трудовий договір є юридичним фактом, що реалізує 

основну свою властивість – породжує трудове  правовідношення. Створивши 

трудове правовідношення – категорію предмета, трудовий договір, як категорія 

методу, сам починає його регулювати.  Змістовна частина трудового договору 

переважно застосовується в безпосередньому зв’язку з законом або під його дією. 

72. Індивідуально-договірне регулювання це правовий вплив на свідомість 

і поведінку осіб, які шляхом трудового договору  закріплють своє правове 

становище в якості суб’єктів трудових відносин, у яких вони виражають свою 

волю й інтерес. 

73. Історичний поступовий розвиток колективного договору показує, що 

розвиток колективно-договірних начал здійснювався не за рахунок зменшення 
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сфери державного (централізованого) регулювання, а завдяки появі нових видів 

суспільних відносин.  

74. Сучасні умови господарювання диктують створення всіх передумов для 

подальшого розвитку договірного регулювання і, у зв’язку з цим, переходу, 

перетворення впливу державного регулювання на гармонійну співпрацю з боку 

держави та її органів. Зміни, що здійснюються в політичній, економічній, 

правовій сферах на сучасному етапі дозволяють інакше розглядати природу 

колективного договору – як акта локальної нормотворчості. На сучасному етапі 

витоками колективного договору є не скільки державне санкціонування, дозвіл, 

скільки природа організації як структури громадянського суспільства в ринкових 

умовах господарювання. 

75. Колективний договір в нових умовах господарювання повинен містити в 

собі потенційну можливість виконання свого призначення як інструмента 

соціального управління. А тому ефективність колективних договорів у сучасних 

умовах господарювання повинна проявлятися не тільки в сторону їх фактичної 

реалізації, а передусім в забезпеченні положень змістовної частини рівнем трудових 

прав та гарантій працівників, порівняно із встановленими у законодавстві.  

76. Колективно-договірне регулювання, в основі якого лежить 

колективний договір, на  сьогодні можна розглядати одночасно  як  певний засіб 

правової політики: як комплекс тих заходів, завдань, через які утверджуються 

певні норми, що виступають в якості вирішального юридичного факту і 

одночасно організовують певні зв’язки як усередині конкретного підприємства 

так і соціальні зв’язки в середині суспільства в цілому. З огляду на дану 

обставину об’єктивна необхідність у наданні  виробничої, соціальної автономії для 

суб’єктів колективно-договірних відносин та підприємства в цілому, наділяє 

колективний договір правовою,  юридичною силою. В цьому полягає причина 

здатності колективного договору  створювати власне, первинне правове 

регулювання, навіть при відсутності прямого законодавчого дозволу. 

77.  Для досягнення мети пов’язаної зі зміною ролі і місця людини в праці і 

суспільстві необхідний насамперед розвиток економіки. Оскільки праця є 
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вирішальним фактором економічного розвитку, а ефективність  праці напряму 

залежить від поглибленого знання законів економіки, то зміст положень 

економічної політики держави мають бути перетворені в засоби її господарсько-

правової політики. Саме правова політика повинна сприйматися однією із таких 

правових засобів, яка зобов’язана сприяти реалізації та задоволенню інтересів як 

працівників, роботодавців так і держави і суспільства в цілому. Тому в сучасних 

умовах господарювання назріла об’єктивна необхідність в еволюції самих понять, 

форм, у яких виступають відносини працівник-роботодавець та їх серцевини – 

трудових відносин на якісно новий рівень розвитку: зміну методів організації 

самої праці, управління виробництвом, нових вимог до працівника, роботодавця з 

приводу організації трудових відносин, умов і змісту самої праці.
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