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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Конституція України проголосила, що усі люди є 

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

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

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

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

Забезпечити охорону прав і свобод людини й громадянина, моральні й духовні 

цінності має принцип верховенства права. Однак, у перехідний період 

розвитку України, із властивими йому кризами та значними соціально-

структурними потрясіннями, існує реальна небезпека втрати багатьох 

історично-сформованих соціальних цінностей, у першу чергу – моральних, які 

були і залишаються іманентною основою права. Тільки цілісна й динамічна 

система соціальних норм є необхідною умовою життя суспільства, засобом 

управління, організації та функціонування держави, забезпечення узгодженої 

взаємодії людей і реалізації їх прав та інтересів. Тому для визначення сутності 

правових норм необхідний не лише їх ґрунтовний аналіз, але і вияв з 

подальшим вивченням взаємозв’язків норм права з нормами моралі. 

В умовах реформування трудового законодавства України виникає 

необхідність у формуванні правового механізму, який би здійснював 

ефективне регулювання відносин у сфері праці відповідно до вимог 

соціального прогресу, основою якого є гармонійний розвиток особистості. 

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

норми права, посилюють його дію як регулятора трудових відносин. Окрім 

матеріального добробуту, праця повинна надавати моральне задоволення, 

забезпечувати психологічну комфортність працівника і роботодавця у процесі 

їх спільної діяльності, виховувати високоморальну особистість. 

Високопрофесійне та ініціативне виконання сторонами трудового договору 

своїх обов’язків є однією з необхідних умов реалізації цього завдання, що 

вимагає використання в регулюванні трудових відносин тісної взаємодії норм 

права і норм моралі, які мають значний потенціал у стимулюванні сумлінної та 

бездоганної праці, установленні трудової дисципліни, розвитку морально-

вольових якостей особистості громадян. Міра досконалості людських учинків 

у процесі трудової діяльності пропорційна підпорядкованості їх праву, 

основою якого мають бути принципи моралі. Хоча вимоги моралі закріплені в 

законодавстві про працю України, але механізми їх реалізації не завжди 

спрацьовують в умовах формування ринкової економіки. Тому теоретико-

прикладне дослідження взаємодії норм права і норм моралі сьогодні посідає 

чільне місце в науці трудового права, оскільки лише адекватне нинішньому 

етапу розвитку країни усвідомлення змін, що відбуваються в духовній сфері 

життя суспільства, дозволить забезпечити необхідну адаптацію трудових 

відносин до нових потреб часу. 
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Хоча теоретичним підґрунтям даної роботи послугував науковий 

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

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

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

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

А. С. Сидоренко, О. В. Тищенко, О. М. Ярошенко, однак питання, 

досліджувані ними, не вичерпують усіх теоретичних і практичних проблем 

взаємодії норм права і норм моралі в регулювання трудових відносин, не 

дають цілісного уявлення про цей динамічний і подекуди суперечливий 

процес. Наукова і практична значимість цієї проблеми, недостатня її 

розробленість наукою трудового права, а також дискусійність щодо неї і 

зумовили вибір теми даної дисертації. 

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

дослідження відповідає «Пріоритетним напрямам розвитку правової науки на 

2011 – 2015 роки», затверджених постановою загальних зборів Національної 

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

перспективних напрямів кандидатських та докторських дисертацій за 

юридичними спеціальностями», затвердженому постановою Президії 

Національної академії правових наук України від 18 жовтня 2013 р. № 86/11, 

та затверджена вченою радою Харківського державного педагогічного 

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

Дисертація виконана відповідно до планів наукових досліджень кафедри 

цивільно-правових дисциплін, господарського та трудового права 

університету, в межах державної наукової програми «Правові засади 

розбудови державності», затвердженої постановою Кабінету Міністрів 

України від 24 грудня 2001 р. № 1716. 

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

тому, щоб на підставі аналізу наукового доробку вітчизняних і зарубіжних 

учених-правознавців, чинного законодавства про працю, узагальнення 

досвіду його реалізації з’ясувати значення моральних норм у сфері 

трудового права, визначити загальні засади реалізації цих норм у 

регулюванні трудових відносин, опрацювати юридичні наслідки їх 

порушення, а також надати науково обґрунтовані пропозиції та 

рекомендації щодо вдосконалення нормативно-правового забезпечення і 

правозастосовної практики в цій царині. 

Відповідно до мети визначено такі задачі дослідження: 

– визначити ступінь наукової розробки проблеми взаємодії норм права 

і норм моралі в регулюванні трудових відносин; 

– з’ясувати місце норми моралі в механізмі регулювання трудових 

відносин; 

– установити форми взаємодії норм права і норм моралі в регулюванні 

трудових відносин; 
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– схарактеризувати виховну функцію трудового права; 

– розглянути вимоги професійної етики працівників крізь призму вияву 

моральності у нормах права; 

– розкрити юридичну природу аморального проступку як категорії 

трудового права; 

– обґрунтувати неприпустимість зловживання правами суб’єктами 

трудових правовідносин. 

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

засоби регулювання відносин у сфері праці в умовах формування ринкової 

економіки. 

Предмет дослідження – теоретичні та прикладні проблеми взаємодії 

норм права і норм моралі в регулюванні трудових відносин. 

Методи дослідження. Методологічною основою дисертаційного 

дослідження стала сукупність методів і прийомів наукового пізнання. Як 

загальнонауковий метод було використано системний підхід, що дозволив 

окреслити проблемні питання взаємодії норм права і норм моралі в 

регулюванні трудових відносин. 

Діалектичний метод уможливив проведення дослідження в аспектах 

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

Логіко-семантичний метод застосовано з метою вдосконалення 

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

Системно-структурний метод надав можливість дослідити норми 

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

загальні ознаки (підрозділ 1.2). 

Метод класифікації використаний під час виділення та характеристики 

форм взаємодії норм права і норм моралі в регулюванні трудових відносин 

(підрозділ 2.1). 

Метод раціональної критики послугував детальному аналізу 

нормативно-правового забезпечення в досліджуваній царині та з’ясуванню 

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

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що дане 

дослідження є першою в українській науці трудового права спробою 

комплексно, з урахуванням новітніх наукових досягнень і за допомогою 

сучасних методів пізнання, вивчити особливості взаємодії норм прав і норм 

моралі у регулюванні трудових відносин в умовах формування ринкової 

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

запропонувати шляхи їх вирішення. 

У межах здійсненого дослідження одержані відповідні результати, що 

мають наукову новизну й виносяться на захист: 

Уперше: 

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

трудових відносин відбувається у 2-х основних формах: 
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а) регулювання трудових відносин нормами трудового права, основою 

яких є моральні принципи; 

б) регулювання трудових відносин нормами трудового права, які 

безпосередньо вимагають моральної поведінки їх учасників; 

– схарактеризовано виховну функцію трудового права 

охарактеризовано в аспекті єдності моральних і правових вимог під час її 

реалізації; 

– визначено, що важливим засобом регулювання трудових відносин є 

забезпечення дотримання правил професійної етики як системи професійних 

моральних норм працівника з урахуванням особливостей його професійної 

діяльності й конкретної ситуації, що підтримує моральний престиж певної 

професійної групи; 

– виокремлено суттєві ознаки категорії «зловживання правами 

суб’єктами трудових правовідносин»: відбувається винятково через реалізацію 

працівниками та роботодавцями своїх суб’єктивних трудових прав; сторони 

трудового договору не виходять за межі можливостей, наданих і закріплених 

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

недобросовісною і несправедливою; існує порушення засад взаємності та 

еквівалентності трудових правовідносин; має на меті отримання 

необґрунтованих пільг і переваг однією зі сторін трудового договору; 

відбувається з умислом; заподіюється шкода безпосередньо іншій стороні 

трудового договору й опосередковано інтересам суспільства. 

Удосконалено: 

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

регулюванні трудових відносин являє собою не однобічний вплив моралі 

на право і навпаки, а процес їх взаємовпливу один на одного, що сприяє 

розвитку моральних і правових відносин, виражається в подібності їх 

вимог, які стосуються людини, вихованні в останньої громадянських 

якостей; 

– дефініцію поняття «аморальний проступок у трудовому праві»: це 

винна поведінка працівника, котрий порушує систему загальновизнаних 

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

ускладнює, а інколи навіть унеможливлює, подальше продовження виконання 

покладених на нього трудових обов’язків; 

– розмежування категорій «аморальний проступок» і «дисциплінарний 

проступок». 

Дістали подальшого розвитку: 

– переконання, що соціальна цінність трудового права полягає в 

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

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

стабільні трудові правовідносини є однією з найважливіших соціальних 

цінностей суспільства; 
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– думка, що чільне місце у системі трудового права України посідає 

людина як первинний суб’єкт цієї галузі права і відповідних правовідносин; 

– аргументи на користь узгодження із чинним трудовим 

законодавством, згідно з яким звільнення працівника, котрий виконує виховні 

функції, за вчинення аморального проступку не належить до дисциплінарних 

стягнень; ст. 24 Закону України «Про охорону дитинства», за якою працівники 

закладів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які 

здійснюють виховні функції, в разі вчинення аморального проступку, 

несумісного з продовженням зазначеної роботи, притягаються до 

дисциплінарної відповідальності в порядку, встановленому законом; 

– пропозиція закріплення у новому ТК України галузевого принципу 

неприпустимості зловживання правами сторонами трудових правовідносин.  

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що 

сформульовані в дисертації висновки і пропозиції можуть бути використані 

у: 

а) правотворчості – у процесі вдосконалення проекту нового ТК України, 

чинного КЗпП України, Законів України «Про охорону праці», «Про 

забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», «Про захист 

персональних даних», «Про охорону дитинства», й підзаконних нормативно-

правових актів, прийнятих з у їх розвиток; 

б) науково-дослідницькій роботі – для подальших теоретико-прикладних 

досліджень теоретичних і практичних проблем регулювання трудових 

відносин; 

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

служб управління персоналом, органів державного нагляду й контролю за 

додержанням законодавства про працю; 

г) навчальному процесі – під час розробки навчальних курсів і 

спецкурсів із навчальної дисципліни «Трудове право», читання лекцій, 

проведення семінарських і практичних занять, підготовки навчальної, 

довідникової та методичної літератури. 

Апробація результатів дисертації. Основні теоретичні положення, 

висновки та пропозиції, сформульовані в роботі, розглядалися й 

обговорювалися на засіданнях кафедри цивільно-правових дисциплін, 

господарського та трудового права Харківського національного педагогічного 

університету імені Г. С. Сковороди. 

Основні теоретичні напрацювання й рекомендації даної дисертаційної 

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

ХІ науково-практичних конференціях молодих учених «Методологія сучасних 

наукових досліджень» (Харків, 2010, 2011, 2013 та 2014 рр.); міжнародних 

науково-практичних конференціях «Правові проблеми державотворення і 

захисту прав людини в Україні» (Харків, 2011 р.), «Актуальні питання 

сучасної юридичної науки» (Київ, 2011 р.), «Роль права у забезпеченні 
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законності та правопорядку» (Запоріжжя, 2011 р.), конференції «Проблеми 

розвитку юридичної науки в дослідженнях молодих учених» (Харків, 2012 р.). 

Публікації. Основні результати дослідження викладено в 

14 одноосібних публікаціях, із яких 6 статей, опублікованих у наукових 

фахових виданнях з правознавства, та 8 тез наукових доповідей і повідомлень 

на наукових конференціях. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається із списку 

умовних скорочень, вступу, трьох розділів, які об’єднують сім підрозділів, 

висновків до розділів, загальних висновків, списку використаних джерел 

(215 найменування). Загальний обсяг роботи становить 199 сторінок, із них 

основного тексту – 180 сторінок. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У Вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації; визначено зв’язок 

роботи з науковими програмами, планами й темами, мету і задачі, об’єкт, 

предмет і методи дослідження; розкрито наукову новизну і практичне значення 

одержаних результатів, відображено форми їх апробації; подано інформацію 

щодо авторських публікацій. 

Розділ 1 «Значення моральних норм у сфері трудового права» – 

містить 2 підрозділи. 

У підрозділі 1.1 «Ґенеза і сучасний стан наукової розробки проблеми 

взаємодії норм права і норм моралі в регулюванні трудових відносин» 

наголошується, що аналіз гносеології права та моралі у сфері трудового права 

зумовлює необхідність вивчення таких 2-х основних проблем, як-от: 

– трактування моралі й права як специфічних наукових категорій та 

засобів практичного впливу на відносини у сфері праці; 

– характеристика сутності морально-правових категорій, що 

визначають їх призначення й роль у системі засобів забезпечення правового 

регулювання суспільних відносин, що складають предмет трудового права. 

Критичний комплексний аналіз наукового доробку вітчизняних і 

зарубіжних учених-трудовиків, присвяченого досліджуваній проблемі, 

уможливив висновок про те, що їхня увага переважно була зосереджена на 

таких основних напрямах: морально-етичні вимоги до окремих категорій 

працівників; заохочення та моральне стимулювання працівників як засоби 

забезпечення дисципліни праці; забезпечення честі й гідності працівників; 

свобода і рівність у відносинах у сфері праці; заборона дискримінації у сфері 

праці; зловживання правом у трудових відносинах. Між тим, хоча в сучасних 

умовах роль норм права і норм моралі в регулюванні відносин у сфері праці, 

механізми їх взаємодії принципово змінилися, відповідна наукова проблема 

залишається недостатньо розробленою, а отже – невирішеною, і, в результаті, 

потребує ґрунтовного теоретико-прикладного опрацювання. 
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У підрозділі 1.2 «Місце норми моралі в механізмі регулювання трудових 

відносин» соціальні норми трактуються як правила свідомо-вольової 

діяльності у процесі взаємодії людей, спрямовані на регулювання суспільних 

відносин, що мають історичний, загальний, системний та обов’язковий 

характер, є інструментом соціального контролю. Зазначені норми поділяються 

на норми права, норми моралі, традиції, релігійні норми, корпоративні норми. 

При цьому, хоча і не завжди чітко виражене, правове підґрунтя мають усі 

групи норми. З огляду на це, взаємодія норм права і норм моралі в 

регулюванні трудових відносин розглядається як вияв моралі через норму 

трудового права. 

Сутнісна характеристика права та моралі дає підстави для виокремлення 

таких їх спільних ознак: всезагальність; об’єктивність; необхідність; 

неупередженість. Однак, на відміну від моралі, характеристика права 

пов’язується із його взаємодією з державою, виокремленням інтересів певної 

соціальної групи та можливості застосування примусу з метою забезпечення 

правової справедливості. Саме це дозволяє дійти висновку про взаємовплив і 

взаємозалежність права як державно-владного засобу впливу на суспільство та 

моралі як засобу впровадження у суспільні відносини ідей добра, 

справедливості та доброї волі. 

Обстоюється думка про те, що чільне місце у системі трудового права 

України посідає людина як первинний суб’єкт права і правовідносин. 

Ціннісний підхід до класифікації суб’єктів трудового права (визнання індивіда 

(працівника) вищою соціально-правовою цінністю) спрямовує на першооснову 

цієї галузі права, до її істинного джерела – людини, правові якості якої є 

справжньою субстанцією, із якої створюються, формуються всі інші трудо-

правові суб’єкти. 

Поєднанням принципів, норм і правил ставлення людей до праці, 

відносин працівників як між собою, так і з роботодавцем у процесі трудової 

діяльності є трудова мораль, яка узгоджує дії людей, їх учинки з метою 

збереження цілісності трудового процесу та єдності трудового колективу. 

Зміст і форми трудової моралі характеризують працю і як основу природних 

умов життя, і як певного регулятора виробничої діяльності людей, 

цілеспрямованого вихователя звички фізичних осіб працювати й 

дотримуватися усталених норм і правил у трудових відносинах. 

Розділ 2 «Загальні засади реалізації моральних норм у регулюванні 

трудових відносин» – вміщує 3 підрозділи. 

У підрозділі 2.1 «Форми взаємодії норм права і норм моралі в 

регулюванні трудових відносин» доведено, що взаємодія норм права і норм 

моралі в регулюванні трудових відносин являє собою не однобічний вплив 

моралі на право і навпаки, а процес їх взаємовпливу один на одного, що 

сприяє розвитку моральних і правових відносин, виражається в подібності їх 

вимог, які стосуються людини, вихованні в останньої свідомих громадянських 
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якостей. Об’єктивна зумовленість такої взаємодії визначається тим, що правові 

норми мають утілювати у життя принципи гуманізму, справедливості та 

рівності людей. 

Взаємодія норм права і норм моралі в регулюванні трудових відносин 

відбувається у 2-х основних формах: а) регулювання трудових відносин 

нормами трудового права, основою яких є моральні принципи; б) регулювання 

трудових відносин нормами трудового права, які безпосередньо вимагають 

моральної поведінки їх учасників. У першому випадку уповноважений суб’єкт 

нормотворення під час складання правових норм керується вимогами моралі: 

захищати свободу, честь і гідність людей, регулюючи їх відносини у сфері 

права. У другому – безпосередньо в нормах трудового права містяться вимоги 

до вияву моральності у трудових відносинах. 

У підрозділі 2.2 «Єдність моральних і правових вимог у реалізації 

виховної функції трудового права» наголошується, що така єдність полягає у 

визнанні пріоритетності вирішення завдання виховання свідомого ставлення 

до трудової дисципліни, почуття обов’язку й відповідальності. Норми права і 

норми моралі під час реалізації виховної функції посилюють одна одну, 

спільно регулюючи трудові відносини між працівниками і роботодавцями. 

Формування моральної та правової свідомості суб’єктів трудових 

відносин досягається за допомогою таких груп методів виховання: а) методи 

формування свідомості особистості працівника (переконання, інформування); 

б) методи стимулювання працівника (заохочення, покарання, змагання). Із 

огляду на це, редакцію ст. 269 «Забезпечення дотримання трудової 

дисципліни» проекту ТК України (реєстраційний №1658, текст від 27 грудня 

2014 р.) слід визнати загалом недосконалою. Використання звороту 

«дотримання трудової дисципліна забезпечується методами переконання, 

виховання, заохочення» є неприйнятним, адже переконання та заохочення 

властиві саме процесові виховання. Зазначені категорії співвідносяться між 

собою як форма і зміст. У ст. 269 проекту ТК також наголошується, що 

дотримання трудової дисципліни забезпечується шляхом створення 

необхідних організаційних та економічних умов. Але, ураховуючи 

взаємозв’язок юридичної науки із психологією, слід увести до переліку таких 

умов психологічні, оскільки вони відіграють важливу роль у забезпеченні 

дотримання дисципліни праці, позаяк сприятливий психологічний клімат 

значно посилює позитивну мотивацію трудової діяльності працівника. З 

огляду на вищезазначене, пропонуємо ст. 269 проекту ТК України викласти в 

такій редакції: «Дотримання трудової дисципліни забезпечується шляхом 

створення необхідних економічних, організаційних, психологічних умов для 

високопродуктивної праці; методами виховання: інформування, переконання, 

заохочення, змагання. До працівників, які несумлінно виконують трудові 

обов’язки, в разі необхідності застосовуються заходи дисциплінарного 

стягнення». 
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У підрозділі 2.3 «Утілення норм моралі у вимогах професійної етики» 

обґрунтовано, що важливим засобом регулювання трудових відносин є 

забезпечення дотримання правил професійної етики як системи професійних 

моральних норм працівника з урахуванням особливостей його професійної 

діяльності й конкретної ситуації, що підтримує моральний престиж певної 

професійної групи. До її завдань належить виявлення моральних норм та 

оцінок, суджень і понять, що характеризують людей як представників певної 

професії. Зміст професійної етики складається із загального та конкретного. 

Загальні принципи є такими, що базуються на загальнолюдських нормах 

моралі і передбачають: професійну солідарність; особливе усвідомлення 

обов’язку й честі, відповідальності, зумовлене предметом і видом трудової 

діяльності. Конкретні принципи зумовлені конкретними умовами, змістом і 

специфікою певної професії. 

Професійна етика, зазвичай, стосується лише тих видів професійної 

діяльності, у яких існує деяка залежність людей від дій працюючого, тобто 

результати чи процеси цих дій по-особливому впливають на життя інших 

членів суспільства. Професійна етика не є наслідком нерівності щодо 

моральності різних професійних груп, але до деяких видів професійної 

діяльності суспільство висуває підвищені моральні вимоги. Існують такі 

професійні сфери, у яких сам процес праці ґрунтується на високого рівня 

узгодженості дій її учасників, зумовлюючи потребу в солідарній поведінці. 

На основі тих варіантів особистісних виявів, які професійна свідомість 

певної категорії працівників визнавала найбільш придатними для даної 

діяльності, професійна етика створює стандарти поведінки, що 

оформлюються певними специфічними документами – клятвами, присягами, 

кодексами тощо. У тих випадках, коли норми професійної моралі у 

нормативно-правовому порядку не зафіксовані, необхідність їх дотримання 

перебуває під громадським контролем, а їх порушення спричиняє моральне 

засудження. 

Позаяк у деяких галузях господарства порушення працівником норм 

професійної етики трактується як поведінка, що суперечить вимогам 

законодавства, і є підставою для притягнення винної особи до юридичної 

відповідальності (кримінальної, адміністративної та дисциплінарної), з метою 

зменшення кількості порушень трудових прав, що виникає внаслідок 

зловживання відомчою і корпоративною нормотворчістю, необхідним є 

закріплення у КЗпП України переліку галузей, у яких приймаються Кодекси 

професійної етики працівників. Такими сферами мають стати: освіта, 

медицина, державна служба, дипломатична служба, суд, прокуратура, органи 

внутрішніх справ, митна служба, податкова служба, служба цивільного 

захисту та ін. Законодавець має нормативно зафіксувати чітку процедуру та 

визначити строки притягнення до юридичної відповідальності у випадку 

порушення вимог професійної етики. Безпосередньо Кодекси професійної 

nau://ukr/v0123900-12/
nau://ukr/v0123900-12/
nau://ukr/v0123900-12/
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етики повинні прийматися всеукраїнськими конференціями працівників 

відповідної галузі господарства. 

Розділ 3 «Юридичні наслідки порушення норм моралі у трудовому 

праві» складається з 2 підрозділів. 

У підрозділі 3.1 «Аморальний проступок як категорія трудового 

права» аморальний проступок розглядається як винна поведінка працівника, 

який порушує систему загальновизнаних етичних норм і правил, і 

спричиняє цим не лише громадський осуд, а й ускладнює, а інколи навіть 

унеможливлює, подальше продовження виконання покладених на нього 

трудових обов’язків. 

Зазначені проступки не слід трактувати як самостійну підставу 

дисциплінарної відповідальності. Загальновідомо, що підставою будь-якого 

виду юридичної відповідальності може бути лише відповідний вид 

правопорушень. Аморальні проступки порушують норми моралі і є підставою 

такого виду соціальної відповідальності як моральна. Деякі правові норми 

встановлюються шляхом санкціонування державою вже існуючих у 

суспільстві правил поведінки, що належать до сфери моралі. Однак без 

офіційного санкціонування з боку держави, що виражається у формальній 

забороні певних діянь під острахом застосування покарань, моральні норми не 

можуть перейти у категорію правових. Лише після санкціонування державою 

аморальні дії законодавчо визначених категорій працівників переходять до 

розряду дисциплінарних проступків і є підставою притягнення особи до 

відповідного виду юридичної відповідальності. Водночас, згідно зі ст. 24 

Закону України «Про охорону дитинства» працівники закладів для дітей-сиріт 

і дітей, позбавлених батьківського піклування, які здійснюють виховні 

функції, в разі вчинення аморального проступку, несумісного із продовженням 

зазначеної роботи, притягаються до дисциплінарної відповідальності в 

порядку, встановленому законом. Цю норму слід узгодити з чинним трудовим 

законодавством, згідно з яким звільнення працівника, який виконує виховні 

функції, за вчинення аморального проступку не належить до дисциплінарних 

стягнень. Притягнути працівника до дисциплінарної відповідальності за 

вчинення аморальних проступків можна лише тоді, якщо законами, статутами, 

положеннями про дисципліну передбачені відповідні підстави. Такі правила 

діють стосовно суддів, працівників прокуратури та міліції, дипломатичних 

працівників, представників виконавчої влади і державних закладів за 

кордоном та ін. 

Автор уважає, що формування і подальше нормативне закріплення 

вичерпного переліку аморальних проступків у трудовому праві є неможливим 

і недоцільним, позаяк необхідно зважати на особливості сфери моралі, а отже 

– досить проблематично (а) передбачити всі випадки, які вважаються 

порушенням її норм, а також (б) розмежувати аморальні проступки на такі, за 

які звільняють у разі вчинення їх на роботі, та такі, за які звільняють у разі їх 

nau://ukr/v0123900-12/


11 

скоєння в побуті. Унаслідок того, що мораль постійно розвивається і 

змінюється, навіть у випадку встановлення такого переліку існувала б постійна 

потреба його перегляду з метою запобігання виникнення протиріч між 

нормами моралі й нормами права. 

У п. 5 ч. 2 ст. 92 проекту ТК України фіксується, що вчинення 

аморального проступку працівником, який виконує виховні функції, є 

підставою розірвання трудового договору, зокрема, якщо ці дії не пов’язані 

безпосередньо з роботою. Дане формулювання конкретизує чинну норму 

п. 3 ч. 1 ст. 41 КЗпП України. Така позиція нормотворця видається логічною 

і такою, що заслуговує на підтримку, адже неможливо позитивно впливати 

на формування духовності вихованців, учиняючи аморальні проступки у 

побуті. 

У підрозділі 3.2 «Зловживання правами суб’єктами трудових 

правовідносин» здобувач виходить із того, що зв’язок між суб’єктами трудових 

відносин має двобічний характер, який відображається через взаємні права й 

обов’язки та передбачає наявність балансу інтересів між суб’єктами. Баланс 

інтересів у трудових відносинах – це забезпечене нормами законодавства про 

працю поєднання переваг бажаних і корисних кожній стороні трудового 

договору для досягнення їх спільної мети у процесі трудової діяльності. Це 

поєднання має здійснюватися такою мірою, яка б унеможливлювала 

завдавання працівником і роботодавцем один одному шкоди. 

Обґрунтовано, що зловживання правами суб’єктами трудових 

правовідносин є формою реалізації трудових прав, що не виходить за межі 

можливостей, наданих і закріплених правовими нормами у сфері праці, за 

якої з метою отримання необґрунтованих пільг і переваг однією зі сторін 

умисно всупереч засадам взаємності та еквівалентності правовідносин 

заподіюється шкода безпосередньо іншій стороні трудового договору й 

опосередковано інтересам суспільства шляхом недобросовісного й 

несправедливого здійснення трудових прав поза їх нормативно визначеного 

цільового призначення. Виокремлено суттєві ознаки цієї категорії та 

розкрито їх зміст. 

Ураховуючи те, що передбачити всі можливості зловживань трудовими 

правами об’єктивно неможливо через різні життєві ситуації та винахідливість 

осіб, які хочуть проігнорувати нормативні приписи з метою уникнення 

юридичної відповідальності, чи отримання для себе певних преференцій 

шляхом завдавання шкоди іншому суб’єкту трудових відносин, протидія 

зловживанню правом у даній сфері має починатися із законодавчого 

закріплення у ст. 2 «Основні принципи правового регулювання трудових 

відносин» проекту ТК України галузевого принципу неприпустимості 

зловживання правами сторонами трудових правовідносин із подальшою його 

конкретизацією у спеціальних трудо-правових нормах. Сформульована 

редакція відповідної норми. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації здійснено теоретичне узагальнення й запропоновано нове 

вирішення наукового завдання, яке полягало в тому, щоб на підставі аналізу 

наукового доробку вітчизняних і зарубіжних учених-правознавців, чинного 

законодавства про працю, узагальнення досвіду його реалізації, з’ясувати 

значення моральних норм у сфері трудового права, визначити загальні засади 

реалізації цих норм у регулюванні трудових відносин, опрацювати юридичні 

наслідки їх порушення, а також надати науково обґрунтовані пропозиції та 

рекомендації щодо вдосконалення нормативно-правового забезпечення і 

правозастосовної практики в цій царині. Щодо отриманих результатів і 

внесених рекомендацій найбільш важливими є такі: 

1. Критичний аналіз наукового доробку вітчизняних і зарубіжних 

учених-трудовиків Г. О. Барабаш, М. Й. Бару, К. Ю. Богуславської, 

О. М. Гоголева, Т. А. Занфірової, Б. І. Зеленка, М. О. Дей, С. В. Єндонової, 

А. Б. Жерукової, С. І. Кожушко, І. В. Лагутіної, О. М. Офман, С. М. Прилипка, 

В. І. Процевського, О. І. Процевського, Т. В. Руських, А. С. Сидоренко, 

О. В. Тищенко, О. М. Ярошенка дозволяє стверджувати, що їх увага в 

основному була зосереджена на таких основних напрямах: морально-етичні 

вимоги до окремих категорій працівників; заохочення та моральне 

стимулювання працівників як засоби забезпечення дисципліни праці; 

забезпечення честі й гідності працівників; свобода і рівність у відносинах у 

сфері праці; заборона дискримінації у сфері праці; зловживання правом у 

трудових відносинах. Між тим, хоча в сучасних умовах роль норм права і норм 

моралі в регулюванні відносин у сфері праці, механізми їх взаємодії 

принципово змінилися, відповідна наукова проблема залишається недостатньо 

розробленою, а отже – невирішеною, і, в результаті, потребує ґрунтовного 

теоретико-прикладного опрацювання. 

2. Значну роль у регулюванні трудових відносин відіграють соціальні 

приписи, серед яких норми моралі посідають чільне місце, оскільки вони 

визначають модель поведінки працівника та роботодавця у процесі їх 

взаємовідносин, слугують основою оцінки вчинків, а усвідомлена особистістю 

моральна норма стає мотивом трудової діяльності. У процесі такого 

регулювання простежується застосування норм моралі як критерію для оцінки 

поведінки учасників відносин як у позитивному (під час застосування 

заохочень за сумлінну працю), так і в негативному аспекті (під час 

застосування заходів дисциплінарного або громадського впливу). Основою 

моральних норм у сфері праці є такі категорії, як свобода, обов’язок, 

необхідність, добро, справедливість, совість, честь, відповідальність, гідність 

та ін. Моральна цінність праці передбачає й моральну оцінку організації 

виробничої діяльності, її спрямованість на досягнення як суспільного, так і 

особистого інтересу. Ефективність регулювання трудових відносин 
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визначається тим, наскільки якісно працівник засвоїв моральні вимоги та 

наскільки останні виконуються ним свідомо, сумлінно і самостійно. 

3. Взаємодія норм права і норм моралі в регулюванні трудових 

відносин являє собою не однобічний вплив моралі на право і навпаки, а процес 

їх взаємовпливу один на одного, що сприяє розвитку моральних і правових 

відносин, виражається в подібності їх вимог, які стосуються людини, 

вихованні в останньої громадянських якостей. Об’єктивна зумовленість такої 

взаємодії визначається тим, що правові норми мають утілювати в життя 

принципи гуманізму, справедливості та рівності людей. 

Взаємодія норм права і норм моралі в регулюванні трудових відносин 

відбувається у 2-х основних формах: а) регулювання трудових відносин 

нормами трудового права, основою яких є моральні принципи; б) регулювання 

трудових відносин нормами трудового права, які безпосередньо вимагають 

моральної поведінки їх учасників. У першому випадку уповноважений суб’єкт 

нормотворення під час складання правових норм керується вимогами моралі: 

захищати свободу, честь і гідність людей, регулюючи їх відносини у сфері 

права. У другому – безпосередньо в нормах трудового права містяться вимоги 

до вияву моральності у трудових відносинах. 

4. Єдність морального і правового виховання працівників полягає у 

визнанні пріоритетності вирішення завдання виховання свідомого ставлення 

до трудової дисципліни, почуття обов’язку та відповідальності. Норми права і 

норми моралі під час реалізації виховної функції посилюють одна одну, 

спільно регулюючи трудові відносини між працівниками і роботодавцями. 

5. Важливим засобом регулювання трудових відносин є забезпечення 

дотримання правил професійної етики як системи професійних моральних 

норм працівника з урахуванням особливостей його професійної діяльності й 

конкретної ситуації, що підтримує моральний престиж певної професійної 

групи. До її завдань належить виявлення моральних норм і оцінок, суджень і 

понять, що характеризують людей як представників певної професії. 

Зміст професійної етики складається із загального та конкретного. 

Загальні принципи базуються на загальнолюдських нормах моралі та 

передбачають: професійну солідарність; особливе усвідомлення обов’язку, 

честі, відповідальності, зумовлене предметом і видом трудової діяльності. 

Конкретні принципи зумовлюються конкретними умовами, змістом і 

специфікою певної професії. Кожен із видів професійної етики визначається 

своєрідністю професійної діяльності, має свої специфічні аспекти в реалізації 

норм і принципів моралі. 

Професійна етика, зазвичай, стосується лише тих видів професійної 

діяльності, у яких існує деяка залежність людей від дій працюючого, тобто 

результати чи процеси цих дій по-особливому впливають на життя інших 

членів суспільства. Професійна етика не є наслідком нерівності щодо 

моральності різних професійних груп, але до деяких видів професійної 
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діяльності суспільство висуває підвищені моральні вимоги. Існують такі 

професійні сфери, у яких безпосередньо процес праці основується на високого 

рівня узгодженості дій її учасників, зумовлюючи потребу в солідарній 

поведінці. 

Позаяк у деяких галузях господарства порушення працівником норм 

професійної етики трактується як поведінка, що суперечить вимогам 

законодавства, і є підставою для притягнення винної особи до юридичної 

відповідальності (кримінальної, адміністративної та дисциплінарної), з метою 

зменшення кількості порушень трудових прав, що виникає внаслідок 

зловживання відомчою і корпоративною нормотворчістю, необхідним є 

закріплення у КЗпП України переліку галузей, у яких приймаються Кодекси 

професійної етики працівників. Такими сферами мають стати освіта, 

медицина, державна служба, дипломатична служба, суд, прокуратура, органи 

внутрішніх справ, митна служба, податкова служба, служба цивільного 

захисту та ін. Законодавець має нормативно зафіксувати чітку процедуру та 

визначити строки притягнення до юридичної відповідальності у випадку 

порушення вимог професійної етики. Безпосередньо Кодекси професійної 

етики повинні прийматися всеукраїнськими конференціями працівників 

відповідної галузі господарства. 

6. Аморальний проступок у трудовому праві – це винна поведінка 

працівника, котрий порушує систему загальновизнаних етичних норм і правил, 

і цим спричиняє не лише громадський осуд, а й ускладнює, а інколи навіть 

унеможливлює, подальше продовження виконання покладених на нього 

трудових обов’язків. Позаяк норми моралі перебувають у динаміці – 

змінюються, переглядаються, удосконалюються, тому змістовне наповнення 

поняття «аморальний проступок» не є сталим і не може бути універсально 

визначеним. 

Аморальні проступки не слід трактувати як самостійну підставу 

дисциплінарної відповідальності. Загальновідомо, що підставою будь-якого 

виду юридичної відповідальності може бути лише відповідний вид 

правопорушень. Аморальні проступки порушують норми моралі і є підставою 

такого виду соціальної відповідальності, як моральна. Деякі правові норми 

встановлюються шляхом санкціонування державою вже існуючих у 

суспільстві правил поведінки, що належать до сфери моралі. Однак без 

офіційного санкціонування з боку держави, що виражається у формальній 

забороні певних діянь під острахом застосування покарань, моральні норми не 

можуть перейти у категорію правових. Лише після санкціонування державою 

аморальні дії законодавчо визначених категорій працівників переходять до 

розряду дисциплінарних проступків і є підставою притягнення особи до 

відповідного виду юридичної відповідальності. 

Водночас згідно зі ст. 24 Закону України «Про охорону дитинства» 

працівники закладів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського 

nau://ukr/v0123900-12/
nau://ukr/v0123900-12/
nau://ukr/v0123900-12/
nau://ukr/v0123900-12/
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піклування, які здійснюють виховні функції, в разі вчинення аморального 

проступку, несумісного із продовженням зазначеної роботи, притягаються до 

дисциплінарної відповідальності в порядку, встановленому законом. Цю 

норму слід узгодити із чинним трудовим законодавством, згідно з яким 

звільнення працівника, котрий виконує виховні функції, за вчинення 

аморального проступку не належить до дисциплінарних стягнень. 

Притягнути працівника до дисциплінарної відповідальності за вчинення 

аморальних проступків можна лише тоді, якщо законами, статутами, 

положеннями про дисципліну передбачені відповідні підстави. Такі правила 

діють відносно суддів, працівників прокуратури та міліції, дипломатичних 

працівників, представників виконавчої влади і державних закладів за 

кордоном та ін. 

7. Зловживання правами суб’єктами трудових правовідносин – це 

форма реалізації трудових прав, що не виходить за межі можливостей, наданих 

і закріплених правовими нормами у сфері праці, за якої з метою отримання 

необґрунтованих пільг і переваг однією зі сторін умисно всупереч засадам 

взаємності та еквівалентності правовідносин заподіюється шкода 

безпосередньо іншій стороні трудового договору й опосередковано інтересам 

суспільства шляхом недобросовісного й несправедливого здійснення трудових 

прав поза їх нормативно визначеного цільового призначення. 

До суттєвих ознак цього явища належать: відбувається винятково через 

реалізацію працівниками та роботодавцями своїх суб’єктивних трудових прав; 

сторони трудового договору не виходять за межі можливостей, наданих і 

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

недобросовісною і несправедливою; має місце порушення засад взаємності та 

еквівалентності трудових правовідносин; має на меті отримання 

необґрунтованих пільг і переваг однією зі сторін трудового договору; 

відбувається з умислом; заподіюється шкода безпосередньо іншій стороні 

трудового договору й опосередковано інтересам суспільства. 

Ураховуючи те, що передбачити всі можливості зловживань трудовими 

правами об’єктивно неможливо через різні життєві ситуації та винахідливість 

осіб, які хочуть проігнорувати нормативні приписи чи то з метою уникнення 

юридичної відповідальності, чи отримання для себе певних преференцій 

шляхом завдавання шкоди іншому суб’єкту трудових відносин, протидія 

зловживанню правом у даній сфері має починатися із законодавчого 

закріплення у ст. 2 «Основні принципи правового регулювання трудових 

відносин» проекту ТК України галузевого принципу неприпустимості 

зловживання правами сторонами трудових правовідносин із подальшою його 

конкретизацією у спеціальних трудо-правових нормах. У проекті ТК України 

також має бути закріплена норма такого змісту: 

«Стаття _. Заборона зловживання правами сторонами трудового 

договору. 
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У процесі реалізації трудових прав сторони трудового договору повинні 

діяти добросовісно, справедливо та не перевищувати своїх повноважень. 

Порушення цих вимог може бути підставою для притягнення винної 

особи до матеріальної відповідальності. 

Під час встановлення судом факту зловживання роботодавцем своїм 

правом у випадку незаконного звільнення працівника й неможливості його 

поновлення на роботі, суд одночасно приймає рішення про виплату 

працівникові грошової компенсації». 
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АНОТАЦІЯ 

 

Тихонович Л. А. Взаємодія норм права і норм моралі в регулюванні 

трудових відносин. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення. – 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка Міністерства 

освіти і науки України. – Київ, 2015. 

У дисертації доведено, що чільне місце у системі трудового права 

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

правовідносин. У процесі регулювання трудових відносин простежується 

застосування норм моралі як критерію для оцінки поведінки учасників 

відносин як у позитивному (під час застосування заохочень за сумлінну 

працю), так і в негативному аспекті (під час застосування заходів 
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дисциплінарного або громадського впливу). Основою моральних норм у сфері 

праці є такі категорії, як свобода, обов’язок, необхідність, добро, 

справедливість, совість, честь, відповідальність, гідність та ін. Моральна 

цінність праці передбачає й моральну оцінку організації виробничої 

діяльності, її спрямованість на досягнення як суспільного, так і особистого 

інтересу. Ефективність регулювання трудових відносин визначається тим, 

наскільки якісно працівник засвоїв моральні вимоги та наскільки останні 

виконуються ним свідомо, сумлінно і самостійно. 

З’ясовано, що взаємодія норм права і норм моралі в регулюванні 

трудових відносин відбувається у 2-х основних формах: а) регулювання 

трудових відносин нормами трудового права, основою яких є моральні 

принципи; б) регулювання трудових відносин нормами трудового права, які 

безпосередньо вимагають моральної поведінки їх учасників. 

Сформульовані висновки і пропозиції можуть бути використані у 

процесі вдосконалення проекту нового ТК України, чинного КЗпП України, 

Законів України «Про охорону праці», «Про забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків», «Про захист персональних даних», «Про 

охорону дитинства», й підзаконних нормативно-правових актів, прийнятих у 

їх розвиток. 

Ключові слова: норма, право, мораль, трудові відносини, працівник, 

роботодавець, професійна етика, виховна функція трудового права, дисципліна 

праці, аморальний проступок, зловживання правами. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Тихонович Л. А. Взаимодействие норм права и норм морали в 

регулировании трудовых отношений. – На правах рукописи. 

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических 

наук по специальности 12.00.05 – трудовое право; право социального 

обеспечения. – Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко 

Министерства образования и науки Украины. – Киев, 2015. 

В диссертации доказано, что в центре системы трудового права 

находится человек как первичный субъект этой отрасли права и 

соответствующих правоотношений. В процессе регулирования трудовых 

отношений наблюдается применение норм морали в качестве критерия для 

оценки поведения участников отношений как с положительной (при 

применении поощрений за добросовестный труд), так и с отрицательной 

стороны (при применении мер дисциплинарного или общественного 

воздействия). Основой моральных норм в сфере труда являются такие базовые 

категории, как свобода, обязанность, необходимость, добро, справедливость, 

совесть, честь, ответственность, достоинство и др. Моральная ценность труда 

предусматривает и моральную оценку организации производственной 
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деятельности, ее направленность на достижение как общественного, так и 

личного интереса. Эффективность регулирования трудовых отношений 

определяется тем, насколько работник усвоил нравственные требования и 

насколько последние выполняются им сознательно, добросовестно и 

самостоятельно. 

Установлено, что взаимодействие норм права и норм морали в 

регулировании трудовых отношений происходит в 2-х основных формах: 

а) регулирование трудовых отношений нормами трудового права, в основу 

которых положены моральные принципы; б) регулирование трудовых 

отношений нормами трудового права, непосредственно требующими 

нравственного поведения их участников. 

Обосновано, что единство нравственного и правового воспитания 

работников заключается в признании приоритетности решения задачи 

воспитания сознательного отношения к трудовой дисциплине, чувства долга и 

ответственности. Нормы права и нормы морали при реализации 

воспитательной функции усиливают друг друга, совместно регулируя 

трудовые отношения между работниками и работодателями. 

Аморальный проступок в трудовом праве рассматривается как виновное 

поведение работника, которое нарушает систему общепризнанных этических 

норм и правил, и вызывает не только общественное порицание, но и 

затрудняет, а иногда даже делает невозможным, дальнейшее продолжение 

выполнения возложенных на него трудовых обязанностей. 

Доказано, что к существенным признакам злоупотребления правами 

субъектами трудовых правоотношений относятся такие: происходит 

исключительно через реализацию работниками и работодателями своих 

субъективных трудовых прав; стороны трудового договора не выходят за 

пределы возможностей предоставленных и закрепленных нормативно-

правовыми актами в сфере труда; поведение субъекта является 

недобросовестным и несправедливым; имеет место нарушение принципов 

взаимности и эквивалентности трудовых правоотношений; преследует цель 

получения необоснованных льгот и преимуществ одной из сторон трудового 

договора; происходит с умыслом; причиняется вред непосредственно 

другой стороне трудового договора и косвенно интересам общества.  

Сформулированные выводы и предложения могут быть использованы в 

процессе совершенствования проекта нового ТК Украины, действующего 

КЗоТ Украины, Законов Украины «Об охране труда», «Об обеспечении 

равных прав и возможностей женщин и мужчин», «О защите персональных 

данных», «Об охране детства», и подзаконных нормативно-правовых актов, 

принятых с целью их развития. 

Ключевые слова: норма, право, мораль, трудовые отношения, работник, 

работодатель, профессиональная этика, воспитательная функция трудового 

права, дисциплина труда, аморальный проступок, злоупотребление правами. 



20 

ANNOTATION 

 

Tykhonovich L. A. Interaction of Law Regulations and Code of Morals in 

the Adjustment of Labor Relations. – The manuscript. 

Dissertation for a Candidate Degree of Law. Speciality 12.00.05 – labor law 

and law of social maintenance. – Taras Shevchenko Kyiv National University of the 

Ministry of Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2015. 

The thesis proves that a human being is the centre of labor law system as 

he/she is the primary subject of this branch of law and correspondent legal relations. 

In the process of adjusting labor relations one can observe the use of moral norms as 

the criterion of the assessment of the counterparts’ behavior both from the positive 

side (when giving encouragement for conscientious work) and the negative one 

(when applying measures of disciplinary or social influence). The moral norms in 

the sphere of labor are based on such categories as freedom, duty, necessity, good, 

justice, conscience, honor, responsibility, dignity, etc. Moral value of any work 

presupposes moral assessment of the management of the manufacturing activity, its 

aiming both at the social and personal interest. The efficiency of labor relations 

regulations is determined by the degree of the worker’s adoption of moral demands 

and by the degree of his/her awareness, conscience and independence in the process 

of following these demands. 

It has been elucidated that the interaction of law regulations and code of 

morals is revealed in two basic forms: a) regulation of labor relation through norms 

of labor law that are based on moral principles; b) regulation of labor relation 

through norms of labor law that directly demand the counterparts’ moral behavior. 

The conclusions and suggestions made in the thesis may be used in the 

process of improving the project of the new Labor Code of Ukraine, valid Labor 

Code of Ukraine, Laws of Ukraine «On Labor Protection», «On Ensuring Equal 

Rights and Opportunities for Women and Men», «On the Protection of Personal 

Data», «On Child Protection» and sub-legal acts involved in their development. 

Key words: norm, law, morals, labor relations, worker, employer, professional 

ethics, educative function of labor law, labor discipline, immoral offence, abuse of 

rights. 
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