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ВСТУП 

Актуальність теми. Конституція України, прийнята 28 червня 1996 р., 

проголосила Україну демократичною, соціальною і правовою державою, 

політика якої спрямована на створення умов, що забезпечують гідне життя й 

вільний розвиток людини. Реалізація цих положень – складний тривалий 

процес, пов'язаний не тільки з економічними чинниками життя суспільства, а 

й з удосконаленням його правового регулювання, підвищенням рівня 

державного управління й розвитком системи гарантій і механізмів правового 

захисту прав і свобод індивіда. В основі соціальної держави лежить праця як 

джерело гідного існування. Конституційне впорядкування ключових 

напрямків функціонування цієї сфери покликано створити підвалини такої 

моделі взаємовідносин праці й капіталу, яка дозволила б подолати злидні, 

досягти загального добробуту й соціальної злагоди. 

Процес становлення в Україні постіндустріального соціуму неминуче 

впливає на існуючі соціально-трудові відносини. Завдяки праці людина себе 

реалізує і знаходить власне місце в суспільстві. Для більшості працездатного 

населення отримуваний ним дохід забезпечує основні засоби для життя й 

відкриває шлях до певної фінансової незалежності. За умови багатоукладної 

ринкової економіки трудовий договір має в оптимальній формі поєднувати 

домовленості сторін і вимоги законодавства, що в кінцевому підсумку 

повинно відповідати інтересам як цих сторін, так і всього суспільства. Шлях 

до оптимізації такої вимоги проходить по межі співвідношення між вимогою 

соціальної захищеності працівника й максимально ефективним виконанням 

ним роботи на користь роботодавця. Соціально-економічній політиці, що 

формується, належить бути заснованою на вирішенні 3-х основних завдань, а 

саме: на створенні рівних можливостей для людей, формуванні мотивації до 

інноваційної їх поведінки у процесі трудової діяльності й на радикальному 

підвищенні ефективності економіки насамперед на підставі зростання 

продуктивності праці. Специфіка трудового права як особливої правової 

галузі полягає в поєднанні в ньому публічно- і приватноправових засад. З 
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одного боку, це захист державою інтересів працівника як необхідна умова 

для уникнення соціальних конфліктів і забезпечення інтересів наймача, що 

зумовлено турботою про економіку країни; з другого – надання 

роботодавцеві безмежної свободи призводить до надмірної експлуатації 

праці, а закріплення повної свободи працюючих не забезпечує її реального 

здійснення в силу фінансової залежності останніх. Утілювані в життя зміни 

не повинні суперечити концепції трудового права як соціально-правової 

галузі права, спрямованої на всесторонній захист інтересів найманих 

працівників. 

Суспільні відносини в царині праці, що формуються в Україні, 

потребують вироблення адекватного механізму їх правового впорядкування. 

Динамічність трудового права як галузі передбачає необхідність постійного 

оновлення нормативно-правової бази, що відповідає вимогам суспільства й 

держави на відповідному етапі їх розвитку. Спостерігається відмова від 

переважно централізованого регламентування цієї сфери, коли змінюється 

саме призначення права як інструмента регулювання. Право вже не зводиться 

виключно до фіксації досягнутого рівня. Не менш значущою стає й така його 

функція, як сприяння соціальним змінам, що відбуваються в країні. У зв'язку 

із цим неминуче постає питання про зміщення акцентів у правовому 

впорядкуванні трудових і пов’язаних з ними відносин. Раніше 

індивідуалістичні принципи в цілому заперечувались, а колективістським 

традиціям відводилося провідне місце. Тому й у полі зору наукових 

досліджень учених-трудовиків найчастіше потрапляв не окремо працівник, а 

трудовий колектив, профспілка. Як показує світовий досвід, для забезпечення 

стабільності в соціумі індивідуальні й колективні засади повинні не 

протиставлятись, а врівноважуватися. Більше того, на сьогодні все чіткіше 

знаходять прояв чинники, які не тільки сприяють поєднанню суспільного й 

індивідуального рівнів, а й ті, що виявляють унікальність людської 

особистості, визначають її вплив на розвиток усього суспільства загалом. 
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Можливість урахування індивідуальних особливостей працівника 

набуває вирішального значення, впливаючи на виникнення, зміст і якість 

трудових правовідносин. У зв'язку із цим трудове право, формалізуючи 

поведінку конкретної людини у сфері праці, має знаходити й 

використовувати ефективні способи її регулювання, що повною мірою 

дозволяють збалансувати подекуди суперечливі інтереси працівника й 

роботодавця як основних суб'єктів трудового права й забезпечити реалізацію 

невід'ємних прав особистості. Відносини між працівником і роботодавцем 

набувають значної гнучкості, і як наслідок – постає питання щодо самої 

моделі так званих класичних трудових правовідносин. Використання 

нетипових форм трудових договорів стало не просто реальністю, а 

неодмінним атрибутом ринку праці в усіх розвинених країнах світу. Їх поява 

викликана вимогою часу, адже вони відповідають новим формам організації 

виробництва на постіндустріальній стадії суспільного розвитку. Цьому 

сприяють такі різноманітні чинники, як глобалізація, міжнародна 

конкуренція, скорочення галузей великої промисловості, зміна на краще 

сектора послуг, розвиток інформаційних та інноваційних технологій.  

Зазначені процеси нерозривно пов'язані з диференціацією правового 

регулювання соціально-трудових відносин, яка із самого початку притаманна 

трудовому праву, є його глибинною властивістю. Новий підхід до цього 

явища може бути знайдено, якщо розглядати диференціацію в комплексі з 

такими правовими категоріями, як гуманізм, справедливість і рівність. При 

регламентації трудових відносин важливо витримати баланс між потребами 

економічного зростання й можливостями надання працюючим адекватного 

правового захисту. Державі, яка прагне до демократичного рівня розвитку, в 

першу чергу належить ураховувати й охороняти права та законні інтереси 

трудящих, здійснювати їх захист і забезпечувати соціальні гарантії. Рівень 

демократичності держави на міжнародній арені багато в чому визначається 

ступенем реалізації й обсягом прав, що надаються нею своїм громадянам, і. 

Будь-яке заперечення свобод особистості є порушенням прав людини, а дії 
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держави, що призводять до її приниження, втрати нею людської гідності, її 

придушення, мають бути окремо виявлені, зазнати осуду, компенсовані, а 

головне – по можливості попереджені. 

Проблеми принципів трудового права зумовлені своєю значимістю й 

особливим місцем у цій галузі науки. Вони становлять собою узагальнене 

знання про основне у праві. Будучи провідними, керівними ідеями, що 

отримали закріплення в юридичних нормах, ці принципи якраз і є ідеальним 

вираженням сутності трудового права. Саме вони дозволяють правильно 

зрозуміти, й сенс відповідного законодавства й сутність правових норм, що 

регулюють трудові відносини. Принципи трудового права є більш 

довговічними порівняно з його нормами, вони зумовлюють сутність і зміст 

не тільки діючих, а й майбутніх правових приписів. 

Незважаючи на низку існуючих наукових праць, присвячених 

принципам трудового права, авторами яких є В. М. Андріїв, В. О. Бережной, 

Н. Б. Болотіна, В. В. Жернаков, С. Ю. Головіна, О. Я. Лаврів, К. Ю. Мельник, 

О. В. Москаленко, С. М. Прилипко, В. І. Прокопенко, В. О. Процевський, О. 

І. Процевський, О. В. Старчук, І. М. Твердовський, К. П. Уржинський, Г. І. 

Чанишева, Л. П. Шумна, В. І. Щербина, О. М. Ярошенко, більшість 

теоретичних питань у цій царині вимагають кардинально інших підходів і 

певного переосмислення. Суттєвим недоліком є брак одностайного 

методологічного підходу до вивчення цих принципів, що можна пояснити 

недостатнім розробленням категорії «принцип права» взагалі. Багато аспектів 

щодо змісту принципів трудового права нерідко аналізуються лише з 

правових позицій, які залишають за межами дослідження їх складну 

соціальну природу. Це є відчутним упущенням, адже праця – це надзвичайно 

важливе суспільне явище. Не визначено й ролі цих принципів у становленні 

нового трудового права перехідного періоду. Для цього трудоправова наука 

повинна запропонувати відповідний теоретичний фундамент, що дозволить 

оперативно реагувати на зміни потреб працівника, роботодавця й держави, в 

тому числі й ефективно впорядковувати виникаючі нетипові трудові 
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відносини. Необхідність комплексного дослідження фундаментальних 

принципів трудового права зумовлена також тим, що вони, будучи 

вихідними керівними положеннями правового регулювання відносин у сфери 

праці, орієнтують законодавця на розроблення, прийняття й подальший 

розвиток законодавства в необхідному для соціуму напрямку. 

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

Дисертація виконана у Східноукраїнському національному університеті імені 

В. Даля згідно з темою кафедри правознавства «Проблеми розвитку 

вітчизняного законодавства та імплементації в Україні норм міжнародного та 

європейського права», затвердженої на період з 1 січня 2013 р. по 31 грудня 

2016 р., в межах Переліку пріоритетних тематичних напрямів наукових 

досліджень і науково-технічних розробок на період до 2015 року, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 вересня 2011 р., 

№942. Тема дисертації відповідає також Пріоритетним напрямам розвитку 

правової науки на 2011-2015 роки, затвердженим постановою загальних 

зборів Національної академії правових наук України від 24 вересня 2010 р., 

№14, й 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. 

Мета і задачі дослідження. Мета поданого на захист рукопису полягає 

в тому, щоб на підставі наукової доктрини трудового права, опрацювання 

міжнародних трудоправових стандартів, вітчизняної правової традиції, 

проведення порівняльного аналізу законодавства про працю України й 

зарубіжних держав, вивчення практики його реалізації правозастосовними 

органами, комплексно охарактеризувати юридичну природу принципів 

трудового права, установити їх систему й нормативне наповнення для 

усунення порушень при їх практичному застосуванні, з’ясувати сучасний 

стан правового регулювання в досліджуваній царині й окреслити напрямки 
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його розвитку й удосконалення для посилення захисту конституційних 

трудових прав громадян. 

Досягнення поставленої мети зумовило необхідність вирішення 

відповідних дослідницьких задач: 

– охарактеризувати соціальну державу як суб’єкта трудового права; 

– указати на місце соціальної політики держави у її внутрішній 

політиці; 

– установити зміст і спрямованість соціальної політики держави у сфері 

праці; 

– виявити правові підвалини державної соціальної політики у трудовій 

царині; 

– розкрити місце трудового права в національній системі права; 

– з’ясувати співвідношення і взаємодію приватно-правових і публічно-

правових засад у правовому регулювання соціально-трудових відносин; 

– навести характеристику трудового права як складника права 

соціального, що забезпечує реалізацію функцій соціально-правової держави у 

сфері праці; 

– встановити критерії виокремлення трудового права як самостійної 

галузі вітчизняного права; 

– сформулювати поняття «принципи трудового права» й розкрити його 

сутність; 

– співвіднести принципи трудового права із суміжними юридичними 

категоріями; 

– провести класифікацію принципів трудового права; 

– назвати основні принципи правового регулювання відносин у сфері 

праці; 

– з’ясувати принципи кодифікації трудового законодавства;  

– окреслити етапи становлення й розвитку принципів правового 

регулювання відносин у сфері праці в Україні, назвати їх особливості й 

закономірності; 
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– опрацювати міжнародно-правові стандарти праці й вказати на 

напрямки їх запровадження в Україні; 

– здійснити аналіз фундаментальних принципів трудового права, 

гуманізму, соціальної справедливості й рівності; 

– спрогнозувати стратегію розвитку законодавства про працю й 

закономірності її впливу на принципи трудового права; 

– виробити науково-практичні рекомендації щодо основних напрямків 

удосконалення правового забезпечення в досліджуваній царині. 

Об’єктом дослідження послужив комплекс суспільних відносин, 

пов’язаних з формуванням і реалізацією принципів трудового права в 

сучасних умовах державо- і правотворення в Україні. 

Предметом дослідження виступила система принципів трудового 

права в умовах формування нової правової доктрини України. 

Методи дослідження. У процесі роботи над рукописом відповідно до 

поставлених мети й задач і з урахуванням специфіки об’єкта і предмета 

дослідження, використовувалися загальні і спеціальні наукові методи. 

Головним став діалектичний метод, який передбачив розгляд усіх трудо-

правових явищ у їх єдності, а також дозволив відстежити їх розвиток і 

взаємо- вплив (підрозділи 1.1-1.2). Логіко-семантичний став у нагоді при 

поглибленні понятійного апарату в царині загальновизнаних 

основоположних керівних засад, що становлять аксіологічне підґрунтя 

трудового права (підрозділи 2.1; 2.3). Виявлення зв’язку і проведення 

розмежування принципів трудового права з предметом, методом і джерелами 

цієї галузі права здійснювалися за допомогою методу системного аналізу 

(підрозділ 1.3). Історичний метод сприяв вивченню ґенези еволюції 

принципів правового регулювання відносин у сфері праці в Україні 

(підрозділ 3.1). Компаративістський надав змогу розкрити співвідношення 

норм національного й міжнародного законодавства в розглядуваній сфері й 

визначити напрямки їх запровадження в Україні (підрозділ 3.1). Оперування 

формально-юридичним методом мало місце при тлумаченні правових норм, 
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що реалізовуються у правовому регулюванні трудових і пов’язаних із ними 

відносин (підрозділи 4.1–4.3). Метод раціональної критики обрано для 

формулювання пропозицій щодо основних напрямків удосконалення 

правового впорядкування в соціально-трудовій царині (підрозділи 1.1; 1.3; 

3.2; 4.1–4.3). Перелічені методи застосовувались у взаємозв’язку та 

взаємозалежності, що зумовило всебічність, повноту й об’єктивність 

отриманих наукових результатів. 

Нормативним підґрунтям рукопису стали Конституція й закони України, 

Кодекс законів про працю України, нормативно-правові акти Президента й 

Кабінету Міністрів України, міністерств, відомств та інших центральних 

органів державної виконавчої влади, а також міжнародні й зарубіжні 

нормативно-правові документи, що формулюють трудоправові стандарти. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що ця 

монографічна робота є першим у вітчизняній доктрині трудового права 

самостійним комплексним науковим дослідженням теоретичних і 

практичних проблем фундаментальних засад трудового права, в якій останні 

розглянуті із системних позицій, установлені аксіологічні і герменевтичні 

витоки цього юридичного явища, з’ясовані його суттєві ознаки як одного з 

критеріїв для виокремлення трудового права в самостійну галузь у 

національній системі права, проаналізовані тенденції розвитку науки й 

законодавства в цій царині як в Україні (в різні історичні періоди її 

розвитку), так і в зарубіжних державах, а також визначені й обґрунтовані 

інноваційні шляхи реформи правового забезпечення відповідної сфери в 

нових умовах державо- і правотворення.  

У ході проведеної роботи опрацьовані і сформульовані нижченаведені 

нові наукові положення й висновки, запропоновані здобувачем особисто.  

Уперше: 

– обґрунтовано, що трудове право має бути віднесено до соціального 

права, що забезпечує реалізацію функцій соціально-правової держави, 

головною метою якої є утворення за допомогою права найбільш повних і 
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всесторонніх форм людської солідарності, соціалізації особи, стимулювання 

її творчої активності, забезпечення гідності людини, її безпеки й особистої 

свободи; 

– доведено, що правові підвалини державної політики у сфері праці 

слід розкрити у спеціальній главі, яку треба включити до Книги І «Загальні 

положення» проекту Трудового кодексу України і яка повинна об’єднати такі 

статті: «Мета державної політики у сфері праці»; «Завдання державної 

політики у сфері праці»; «Принципи державної політики у сфері праці»; 

«Суб’єкти державної політики у сфері праці»; «Формування державної 

політики у сфері праці»; «Реалізація державної політики у сфері праці»; 

«Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері праці»; «Повноваження 

центральних органів виконавчої влади у сфері праці»; «Повноваження 

місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у 

сфері праці»; «Координація дій органів виконавчої влади та органів 

місцевого самоврядування у сфері праці»; «Державні програми у сфері 

праці»; «Фінансове забезпечення державної політики у сфері праці»; 

«Показники ефективності державної політики у сфері праці»; «Моніторинг 

реалізації державної політики у сфері праці»; 

– установлено, що принципи трудового права поряд з його предметом, 

методом і джерелами є критеріями виокремлення цієї правової галузі як 

самостійної в національній системі права; 

– аргументовано, що трудове право як галузь є історично сформованим 

складником системи права України, що становить собою пов'язану єдиними 

принципами сукупність правових норм, що постійно розвиваються, 

вдосконалюються і з використанням властивих їм специфічних юридичних 

способів і прийомів регулюють трудові й пов’язані з ними відносини; 

– сформульовано комплексне бачення значення принципів трудового 

права, позаяк вони: а) виступають підставою для об'єднання різнорідних 

правових норм, що регламентують трудові й пов’язані з ними відносини, в 

єдину галузь права; б) виступають запорукою єдності і стабільності цієї 
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галузі права та її норм; в) визначають загальні закономірності й головні 

тенденції розвитку трудового права та його складників; г) служать 

підґрунтям для порівняння вітчизняного трудового права в різні часи його 

розвитку із зарубіжним; д) становлять підвалини для формування й 

удосконалення законодавства про працю; е) сприяють процесу реалізації 

суб'єктами права правових норм у сфері праці; є) сприяють подоланню 

прогалин у законодавстві про працю; 

– проведено класифікацію принципів трудового права на 

фундаментальні (базові), загальні і спеціальні. Фундаментальними є ті, що 

лежать в основі всього трудового права як загальнообов’язкового 

соціального регулятора трудових і пов’язаних з ними відносин і є втіленням 

найважливіших цінностей, притаманних цій галузі права. До цих принципів 

належать: гуманізм, соціальна справедливість, і рівність. Загальні і спеціальні 

принципи є похідними від фундаментальних і забезпечують їх реалізацію; 

– здійснено періодизацію історичної ґенези принципів правової 

регламентації відносин у сфері праці в Україні: А. Дореволюційний період 

(до 1917 р.); Б. Радянський період, що включає такі етапи: 1-й (1918 – 1921 

рр.); 2-й (1922 – 1929 рр.); 3-й (1930 – 1971 рр.); 4-й (1972 – 1990 рр.); В. 

Період незалежності України (1991 р. – до сьогодення). З’ясовано основні 

тенденції й закономірності кожного із цих періодів; 

– принцип гуманізму розглядається як базовий для таких принципів 

правового регулювання відносин у сфері праці, як-от: (а) праця не є товаром; 

(б) захист від безробіття і сприяння у працевлаштуванні; (в) пріоритет життя 

і здоров'я працівників; (г) повна відповідальність роботодавця за створення 

належних, безпечних і здорових умов праці; (д) повага до честі, гідності і 

професійної репутації працівника; 

– принцип соціальної справедливості розглядається як 

фундаментальний для таких принципів правового регулювання відносин у 

сфері праці, як-от: (а) заборона примусової праці й найгірших форм дитячої 

праці; (б) поєднання державної й договірної регламентації трудових 
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відносин; (в) відповідність трудової функції працівника його професії, 

спеціальності, кваліфікації й посаді; (г) гарантування працюючим своєчасної 

й у повному розмірі виплати заробітної плати, не нижчої від установленої 

законом; (д) реалізація права трудящих на вирішення індивідуальних і 

колективних трудових спорів, у тому числі права на страйк; 

– принцип рівності розглядається як базовий для таких принципів 

правового регулювання відносин у сфері праці, як-от: (а) свобода праці, що 

включає право на працю, яку кожен вільно обирає або на яку вільно 

погоджується; (б) рівність прав і можливостей працівників; (в) заборона 

дискримінації у сфері праці; (г) поєднання державного й договірного 

регулювання трудових відносин; (д) доступність і безперервність 

професійного розвитку працівника; (е) соціальний діалог у сфері праці; (є) 

свобода об’єднань працівників і роботодавців для здійснення й захисту своїх 

прав і задоволення законних інтересів; 

– пояснюється необхідність сформулювати статтю 2 «Основні 

принципи правового регулювання відносин у сфері праці» проекту 

Трудового кодексу України в запропонованій редакції; 

– обґрунтовується доцільність розроблення Загальнодержавної цільової 

програми розвитку трудового потенціалу України з подальшим її 

затвердженням Верховною Радою України, метою якого має стати створення 

правових, соціально-економічних та організаційних засад для відтворення 

кваліфікованої робочої сили й підвищення її конкурентоспроможності 

відповідно до сучасних потреб економічного й соціального розвитку. 

Наводяться рекомендації щодо її змістовного наповнення; 

– аргументується потреба доповнення глави 3 Книги першої «Загальні 

положення» проекту Трудового кодексу України статтею «Здійснення 

трудових прав і виконання обов'язків». Пропонується її редакція; 

– внесено пропозицію викласти статтю 3 «Недопущення дискримінації 

у сфері праці» проекту ТК України в новій сформульованій редакції;  
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– обстоюється позиція, що стратегія вдосконалення чинного 

законодавства про працю має бути тісно пов’язана з розвитком інноваційного 

потенціалу держави, який є не тільки сукупністю науково-технологічних і 

фінансово-економічних, а й виробничих, соціальних і культурно-освітніх 

можливостей країни (галузі, регіону, підприємства тощо), необхідних для 

забезпечення інноваційного розвитку економіки. 

Удосконалено:  

– позицію, що природа трудового права є дуалістичною, оскільки вона 

поєднує як приватні, так і публічні витоки й характеристики; 

– трактування принципів трудового права як об’єктивно зумовлених 

характером і змістом соціально-трудових відносин, закріплених у 

відповідних джерелах або виражених у стійкій юридичній практиці 

загальновизнаних основоположних керівних засад, відправних ідей, що 

становлять собою аксіологічне підґрунтя трудового права, характеризують 

зміст, сутність і призначення в суспільстві цієї правової галузі, відбивають 

загальні закономірності її виникнення, розвитку й функціонування і служать 

створенню внутрішньо узгодженої й ефективної системи правових норм у 

царині праці; 

– розуміння причин виокремлення міжнародно-правових стандартів 

праці, що пов'язано з такими основними причинами, як-то: а) законодавче 

визнання соціальної і правової держави; б) постійний розвиток трудових прав 

людини, збільшення їх значення й ролі в загальній системі останніх; в) 

закріплення на міжнародному рівні пріоритету трудових прав; об’єктивна 

зумовленість необхідності гармонізації міжнародних і національних 

стандартів праці; 

– підхід, за яким принцип рівності у трудовому праві об’єднує 4 

основні аспекти, а саме рівність: (а) перед законодавством про працю, (б) 

трудових прав, (в) обов’язків у сфері праці, (г) сторін трудових 

правовідносин перед юрисдикційним органом; 
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– аргументацію щодо законодавчого закріплення положення, за яким 

до примусової праці належать: (a) порушення встановлених строків виплати 

заробітної плати або виплата її не в повному розмірі; (б) вимога роботодавця 

виконання працівником трудових обов'язків за браком засобів колективного 

або індивідуального захисту або якщо виконання роботи може загрожувати 

життю чи здоров'ю працівника. 

Дістали подальшого розвитку: 

– думка, що соціальною є держава, яка активно реалізує 

широкомасштабну соціальну політику, сприяє здійсненню комплексу 

соціально-економічних прав людини в обсягах, що дозволяють втілити в 

життя конституційне гасло визнання людини найвищою соціальною 

цінністю; 

– розуміння того, що системність трудоправових принципів вимагає: 

(а) узгодженості їх між собою, (б) єдиного підходу до розуміння й 

застосування принципів, (в) урахування характеру і змісту різнорідних 

принципів, (г) з одного боку, диференційованого, а з другого − інтегрованого 

підходу до правового регулювання відносин у сфері праці, (д) відповідності 

принципів трудового права дійсним інтересам суспільства й держави. 

– уявлення про міжнародно-правові стандарти праці як визнані 

світовою спільнотою модельні норми й нормативи, які ввібрали в себе 

найвищі досягнення загальнолюдської цивілізації у сфері впорядкування 

застосування найманої праці, на базі яких визначаються перелік трудових 

прав людини, їх обсяг і зміст, підстави виникнення, рамки можливого й 

допустимого обмеження, мінімальний рівень їх гарантій, які призначені 

служити орієнтирами і на виконання й дотримання яких у встановленому 

порядку добровільно погодилися держави; 

– точка зору, що принципи кодифікації трудового законодавства і 

принципи трудового права не є тотожними. 
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Практичне значення одержаних результатів. Висновки, пропозиції й 

рекомендації, отримані в перебігу комплексного опрацювання обраної теми, 

можуть бути використані: 

а) у науково-дослідницькій роботі – для подальших загальних і 

спеціальних наукових досліджень теоретичних і практичних проблем 

соціальної політики держави у сфері праці і трудового права як самостійної 

галузі національного права, її принципів і сфери дії; 

б) у навчальному процесі – під час викладання навчальних дисциплін 

«Трудове право», «Міжнародні соціальні стандарти», «Порівняльне і 

зарубіжне трудове право», «Трудові спори», «Правове регулювання праці 

окремих категорій працівників», підготовки відповідних підручників, курсів 

лекцій, навчальних посібників, а також довідкової й методичної літератури; 

в) у правотворчості – у процесі підготовки змін і доповнень до чинних 

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

«Про соціальний діалог» і підзаконних нормативних актів, прийнятих у їх 

розвиток. Авторські рекомендації стануть у нагоді при розробленні нового 

Трудового кодексу України; 

г) у правозастосуванні – при практичній діяльності органів державної 

влади й органів місцевого самоврядування, профспілок та інших громадських 

об’єднань, покликаних захищати права найманих працівників, роботодавців, їх 

об’єднань та організацій, органів державного нагляду й контролю за 

дотриманням законодавства про працю, а також судів. 

Апробація результатів дисертації. Основні теоретичні положення й 

висновки, на яких ґрунтується проведене дослідження, а також пропозиції з 

удосконалення вітчизняного законодавства про працю обговорені і схвалені 

на засіданнях кафедри правознавства Східноукраїнського національного 

університету імені Володимира Даля, а також оприлюднені на науково-

теоретичних і науково-практичних конференціях: «Соціально-економічні 

права людини та гарантії їх реалізації в сучасних умовах державотворення» 

(м. Харків, 2012 р.) ; «Правове забезпечення соціальної сфери» (м. Одеса, 
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2013 р.); «Трудове законодавство: шляхи реформування» (м. Харків, 2013 р.); 

«Правові засоби забезпечення та захисту прав людини: вітчизняний та 

зарубіжний досвід» (м. Луганськ, 2013 р.); «Правова доктрина – основа 

формування правової системи держави» (м. Харків, 2013 р.); «Актуальні 

питання розвитку правової держави в умовах сучасного становлення 

громадянського суспільства в Україні»  (м. Харків, 2014); «Єдність і 

диференціація трудового права та права соціального забезпечення» (м. 

Харків, 2014 р.); «Адаптація до права ЄС регулювання економіки України в 

сучасних умовах» (м. Харків, 2015 р.); «Сучасні проблеми трудового та 

пенсійного законодавства» (м. Харків, 2015 р.); «Юридичні факти в системі 

правового регулювання» (м. Київ, 2015 р.);  «Нові завдання та напрями 

розвитку юридичної науки в XXI столітті» (м. Одеса, 2016). 

Публікації. Основні результати дослідження знайшли відбиття в 

монографії «Система принципів трудового права України: проблеми сучасної 

теорії і практики», у 20 наукових статтях, опублікованих у фахових 

виданнях, затверджених Міністерством освіти і науки України, у 5 наукових 

статтях у зарубіжних виданнях, а також в 11 тезах доповідей і наукових 

повідомлень, оприлюднених на наукових конференціях. 
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РОЗДІЛ 1 

ТРУДОВЕ ПРАВО УКРАЇНИ: АКСІОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД 

 

1.1. Зміст і спрямованість соціальної політики держави у сфері праці 

Процес національного відродження й державного будівництва в 

Україні викликає істотні зміни в усіх сферах суспільного життя. У зв’язку із 

цим хіба що не найважливішою стає проблема розбудови молодої держави, 

вибір шляху розвитку якої було зроблено з прийняттям 28 червня 1996 р. 

Конституції України [1], за ст. 1 якої Україна проголошена не тільки 

демократичною і правовою, а й соціальною державою. Безперечно, в умовах 

сьогодення таке проголошення відображає не стільки реальну дійсність, 

скільки прагнення й орієнтацію Української держави. Сучасні ж процеси 

демократизації суспільного розвитку вимагають більш зваженого й 

абсолютно реального погляду на основні напрямки і складники 

державотворення. З погляду М. В. Копєйчикова, залишаючись 

демократичною, правовою, держава соціальна характеризується низкою 

принципово нових якостей, що передбачають наявність у ній традиційних 

демократичних стандартів, і не тільки тим, що вони закріплюються в нормах 

права й відповідних правових інститутах, а й тим, що держава принципово 

змінює свою якість, розвиваючи саме ті права та свободи, що спрямовані на 

створення нових умов життя, яких раніше не було навіть у ліберальної 

правової держави [2, с. 226]. З початком розбудови української державності 

слід орієнтуватися на створення демократії за найвищими соціальними 

цивілізаційними зразками. Соціальною є держава, яка активно реалізує 

широкомасштабну соціальну політику, сприяє реалізації комплексу 

соціально-економічних прав людини в обсягах, що дозволяють втілити в 

життя конституційне визнання людини найвищою соціальною цінністю в 

суспільстві.  

Здійснивши аналіз сучасної наукової літератури з проблематики 

соціальної держави й вивчивши відповідну державно-юридичну практику, О. 
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З. Панкевич виділяє 3 основні, системно взаємопов’язані блоки завдань такої 

держави. Перший з них полягає у створенні необхідних юридичних і 

фактичних умов для самостійного забезпечення працездатною людиною 

гідного життя для себе і своїх близьких, а також у вжитті державою заходів з 

підтримки непрацездатних груп населення, принаймні, на рівні 

прожиткового мінімуму. Суть другого блоку завдань – забезпечення 

реальних гарантій реалізації громадянами своїх економічних, соціальних і 

культурних прав. Третій – це провадження заходів, спрямованих на 

мінімізацію невиправданих соціально-економічних відмінностей між 

членами суспільства, між різними соціальними спільнотами, на зміцнення 

соціальної злагоди і єдності народу [3, с. 155, 156].  

Отже, можна стверджувати, що найважливішим у системі завдань 

держави розглядуваного типу є забезпечення реальних гарантій для 

використання людиною її соціально-економічних прав. Без належного його 

виконання неможливі ані зміцнення соціального миру в соціумі, ані сприяння 

особі в самостійному досягненні нею власного добробуту. Тільки в 

соціальній державі спостерігається повне утвердження й реалізація людської 

гідності. Адже законодавче закріплення формальної юридичної рівності не 

гарантує від фактичної нерівності. У цьому аспекті важливе значення мають 

не тільки фізична свобода чи інші громадянські й політичні права індивіда, а 

й самостійно обрана ним праця, належна і вчасна її оплата, адекватні житлові 

умови. Соціальна держава згладжує майнову й іншу соціальну нерівність, 

допомагає слабким і знедоленим, турбується про надання кожному роботи чи 

іншого джерела існування, формує сприятливе для людини життєве 

середовище. При незабезпеченості гідного рівня життя людей деформується 

вся структура прав і свобод людини, адже при цьому знижується політична 

активність, зростають апатія і зневіра в державу. Основні, фундаментальні 

права, а також ті права та свободи, що з них випливають, забезпечують різні 

сфери життя людини: особисту, політичну, соціальну, економічну, 

культурну. 
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Побудова соціальної держави передбачає гарантування певних 

передумов відповідного становища, в межах якого забезпечуються соціально-

економічні права людини і громадянина. Н. Б. Болотіна вважає, що 

словосполучення «соціально-економічні права» підкреслює комплексність 

відповідної групи прав людини (в тому числі і права на працю) [4, с. 33]. 

Соціально-економічними правами є передбачені законодавчими актами й 

гарантовані державою можливості поведінки конкретних суб'єктів у сфері 

виробництва й розподілу матеріальних благ, покликані забезпечити 

задоволення їх економічних і пов'язаних з ними духовних потреб та 

інтересів. Систему основних прав громадянина в царині соціально-

економічного життя складають права: (а) на приватну власність, (б) на 

підприємницьку діяльність, не заборонену законом, (в) на користування 

природними та іншими об’єктами суспільної власності, (г) на працю, (д) на 

справедливі та сприятливі умови праці, (е) на соціальне забезпечення, (є) на 

достатній рівень життя, (ж) на найвищий досяжний рівень психічного та 

фізичного здоров’я, (з) на житло, (к) на охорону здоров’я й медичну 

допомогу. 

Економічні й соціальні права порівняно з іншими видами прав людини 

вирізняються певними особливостями, а саме:  

– вони є універсальними й невідчужуваними від людини; 

–  поширюються на певну сферу життєдіяльності людини – соціально-

економічну; 

–  становлять собою можливості індивіда здобувати собі засоби для 

існування, беручи безпосередню участь у виробництві чи в організації 

виробництва матеріальних та інших благ або отримуючи такі засоби із 

соціальних джерел через соціальне утримання (аліментування); 

– для забезпечення реальності цих прав необхідні позитивні зусилля 

держави зі створення умов для їх реалізації людиною, пов’язані зі значними 

витратами в межах економічних можливостей країни; 
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– обов'язок держави − забезпечувати економічні й соціальні права − 

зазвичай не має тієї міри формальної визначеності, яка властива її обов'язку 

забезпечувати права громадянські (особистісні) й політичні. Це знаходить 

прояв у використанні при закріпленні соціально-економічних прав 

здебільшого нежорстких, рекомендаційних, оцінювальних формулювань 

(наприклад, «гідний рівень життя», «справедливі й сприятливі умови праці», 

«задовільне існування»); 

– здійсненність таких прав є визначальною рисою соціальної держави [5, 

с. 49, 50]. 

Як справедливо підкреслює О. А. Лукашова, ключовим принципом 

соціально-економічних прав у соціальній державі, навколо якого шикується 

вся їх система, є принцип відповідальності такої держави за забезпечення 

прожиткового мінімуму, який спочатку реалізовується в законодавстві про 

бідних і в допомозі нужденним громадянам на рівні общин [6, с. 120]. Без 

визнання й гарантування цього принципу, так би мовити, розмивається й 

сама соціальна держава. За п. 1 ст. 25 Загальної декларації прав людини [7] 

кожен має право на такий життєвий рівень, включаючи їжу, одяг, житло, 

медичний догляд і необхідне соціальне обслуговування, який є необхідним 

для підтримання здоров'я й добробуту його самого та його сім'ї. Цей принцип 

розвинено у п. 1 ст. 11 Міжнародного пакту про економічні, соціальні і 

культурні права [8] (ратифікований Україною 19 жовтня 1973 р. [9]), в ньому 

говориться, що держави, які беруть участь у цьому Пакті, визнають право 

кожного на гідний життєвий рівень для нього і його сім'ї, що включає 

достатнє харчування, одяг, житло, безперервне поліпшення умов життя. 

Держави-учасниці вживають належних заходів для забезпечення здійснення 

цього права, визнаючи важливе значення в цьому міжнародної співпраці, 

заснованої на вільній згоді. 

Від моменту свого створення (в 1919 р.) уточненням нормативного 

змісту соціально-економічних прав займається Міжнародна організація праці 

[10, с. 17]. Вона є унікальним форумом, на якому уряди й соціальні 
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економічні партнери 183 країн-членів можуть вільно й відкрито 

обговорювати й розробляти трудові стандарти і програми. 

Преамбула Статуту МОП [11] указує на 4 основні мотиви її створення: 

а) гуманістичний – полягає в неприйнятності існування експлуатації, 

соціальної несправедливості, важких умов праці та життя трудящих; б) 

економічний – соціальні реформи впливають на конкурентоспроможність 

національних економік, що зумовлює можливість поліпшення становища 

трудящих відповідних країн; в) зовнішньополітичний – загального і 

тривалого миру можна досягти тільки на засадах соціальної справедливості; 

внутрішньо-політичний – без поліпшення умов життя і праці боротьба 

працівників за свої права може набрати революційних форм, що порушить 

мир і гармонію у всьому світі. 

Вважаючи, що практика повністю підтвердила справедливість 

положення Статуту МОП про те, що міцний мир може бути встановлено 

тільки на засадах соціальної справедливості, Генеральна конференція праці 

заявляє: 

а) усі люди, незалежно від раси, віри чи статі, мають право здійснювати 

свій матеріальний добробут і свій духовний розвиток в умовах свободи й 

гідності, економічної стабільності й рівних можливостей; 

б) досягнення умов, за яких це буде можливо, повинно бути головною 

метою національної й міжнародної політики; 

в) будь-яка національна й міжнародна політика, її заходи, особливо 

економічного й фінансового характеру, мають розглядатися в цьому світі і 

прийматися тільки в тій мірі, в якій вони сприяють, а не заважають 

досягненню цього основного завдання; 

г) МОП зобов'язана вивчати й розглядати всі економічні й фінансові 

програми і заходи міжнародного масштабу у світлі цього основного 

завдання; 
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д) при здійсненні завдань, доручених їй, МОП, розглянувши всі 

економічні й фінансові чинники, що належать до них, може включати у свої 

рішення й рекомендації будь-які положення, які вона вважає доцільними. 

До завдань цієї організації, згідно з розд. ІІІ Декларації стосовно цілей 

та завдань МОП [12] належать: 

– повна зайнятість і підвищення життєвого рівня населення; 

– зайнятість працівників на роботах, де вони можуть одержати 

задоволення і проявити свою майстерність; 

– гарантія навчання й переміщення працівників, включаючи трудову 

міграцію; 

– справедливі розподіл та оплата праці; 

– право працюючих на колективні переговори; 

– розширення системи спеціального забезпечення; 

– забезпечення охорони праці; 

– всебічний захист материнства й дитинства; 

– забезпечення необхідного харчування й житла; 

– створення рівних можливостей в галузі загального та професійного 

навчання. 

Х. Сомавіа основною метою МОП у нинішній час називає розширення 

можливостей жінок і чоловіків в отриманні гідних і продуктивних робочих 

місць в умовах свободи, рівності, захищеності та поваги до людської гідності 

[13]. Сьогодні МОП допомагає у створенні гідних робочих місць і таких умов 

праці, завдяки яким робітники й ділові люди зроблять свій внесок у 

забезпечення миру, процвітання і прогресу. Гідна праця є віддзеркаленням 

прагнень людей у цій царині. Вона включає їх можливості отримання 

продуктивної і справедливо оплачуваної роботи, досягнення безпеки на 

робочому місці й забезпечення соціального захисту сімей, кращих 

можливостей особистого розвитку і соціальної інтеграції, свободи 

висловлювання особистих переконань, свободи об’єднання й участі у 
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прийнятті рішень, які впливають на їх життя, а також рівні можливості й 

рівне ставлення до жінок і чоловіків. 

Генеральний директор МОП Г. Райдер у вступній промові на відкритті 

2 червня 2015 р. 104-ї сесії Міжнародної конференції праці закликав до 

проведення глобальної дискусії щодо майбутнього сфери праці й наголосив, 

що питання, пов'язані з робочими місцями, рівністю, стійкістю й безпекою 

людини, мобільністю робочої сили й соціальним діалогом, які необхідно 

вирішувати за допомогою ініціативи щодо питань майбутнього сфери праці, 

– це, безсумнівно, ключові політичні проблеми сучасності. Пропонована 

ініціатива має включати обговорення 4-х тем, що охоплюють: (а) сферу праці 

й суспільство, (б) організацію праці й виробництва, (в) забезпечення гідними 

робочими місцями й (г) управління сферою праці. За даними доповіді 

«Перспективи зайнятості та соціального захисту у світі 2015», у 2014 р. 

рівень безробіття у світі досяг 201 млн осіб, що на 30 млн більше, ніж до 

початку глобальної кризи у 2008 р. Крім того, на Конференції були порушені 

інші питання, серед яких: (а) кліматичні зміни, (б) уперше запропонована 

міжнародна норма в царині переходу від неформальної до формальної 

економіки; (в) роль малих і середніх підприємств як головних джерел 

забезпечення людей новими робочими місцями; (г) способи забезпечення 

охорони праці (заробітна плата, робочий час, охорона материнства, безпека й 

гігієна праці). Останнє питання займає центральне місце в діяльності МОП, 

але поки не охоплює багатьох категорій працівників [14].  

Бурхливі події сьогодення в економічному, соціальному й політичному 

житті перетворюють мету забезпечення соціальної справедливості на 

пріоритет нинішнього порядку денного. Сприйняття несправедливості − одна 

з першопричин нестабільності багатьох суспільств, у тому числі деяких із 

тих, де мир перебуває під загрозою або його вже підірвано. Аргументи, які 

сподвигли засновників МОП перетворити соціальну справедливість на вищу 

мету цієї організації, стали єднальною ланкою й поклали на неї зобов'язання, 

що залишаються незмінними й сьогодні – майже 100 років. Отже, коли 
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уряди, роботодавці і працівники об'єднують свої зусилля в рамках МОП для 

знаходження консенсусу з численних пов'язаних з працею проблем, що 

встають перед ними, їм належить невідступно керуватися вимогами 

соціальної справедливості. 

О. В. Скрипнюк і В. П. Тихий стан, у межах якого забезпечуються 

соціально-економічні права, позначають терміном «соціальна безпека», під 

яким вони розуміють урегульований правовими нормами й реалізований на 

практиці стан, коли держава демократичними методами забезпечує 

підтримання гідного рівня життя громадян і гарантує можливість 

задоволення основних потреб їх розвитку [15, с. 45]. Належний рівень життя 

дозволяє, з одного боку, гарантувати наявність ознак правової держави – 

верховенства права, пріоритету прав людини і громадянина, законності, а з 

другого – створювати відповідні економічні чинники, які дають змогу 

забезпечувати соціальні права громадян. Європейська соціальна хартія 

(переглянута) [16] (ратифікована Україною 14 вересня 2006 р. [17]) у ст. 1 

наводить перелік соціальних прав і принципів:  

− кожна людина повинна мати можливість заробляти собі на життя 

професією, яку вона вільно обирає;  

− усі працівники мають право на справедливі умови праці;  

− усі працівники мають право на безпечні та здорові умови праці;  

− усі працівники мають право на справедливу винагороду;  

− усі працівники й роботодавці мають право на свободу об'єднання в 

організації для захисту своїх економічних і соціальних інтересів;  

− усі працівники й роботодавці мають право на укладання колективних 

договорів;  

− діти й підлітки мають право на особливий захист від фізичних і 

моральних ризиків, на які вони наражаються;  

− працюючі жінки-матері мають право на особливий захист;  

− кожна людина має право на належні умови для професійної орієнтації 

і професійної підготовки;  
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− кожна людина має право користуватися будь-якими заходами, що 

дозволяють їй досягти найкращого стану здоров'я, який є можливим;  

− усі працівники й особи, які знаходяться на їх утриманні, мають право 

на соціальне забезпечення;  

− кожна малозабезпечена людина − на соціальну й медичну допомогу;  

− кожна людина − на користування послугами соціальних служб;  

− інваліди − на самостійність, соціальну інтеграцію й участь у житті 

суспільства;  

− кожна сім'я − на належний захист для забезпечення її всестороннього 

розвитку;  

− діти та підлітки − на належний захист;  

− іноземці − займатися будь-якою прибутковою діяльністю на території 

іншої держави на засадах рівності з громадянами останньої;  

− трудящі-мігранти і члени їх сімей − на захист і допомогу на території 

іноземної держави;  

− усі працівники − на рівні можливості й рівне ставлення до них у 

вирішенні питань щодо працевлаштування і професії без дискримінації за 

ознакою статі;  

− працівники – на отримання інформації й консультацій на 

підприємстві;  

− працівники − брати участь у визначенні й поліпшенні умов праці та 

виробничого середовища на підприємстві;  

− кожна особа похилого віку − на соціальний захист;  

− усі працівники − на захист у випадках звільнення;  

− усі працівники − на захист своїх вимог у разі банкрутства їх 

роботодавця;  

− усі працівники − на гідне ставлення до них на роботі;  

− усі особи із сімейними обов'язками, які працюють або бажають 

працювати, − на бездискримінаційне ставлення до них;  
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− представники працівників на підприємствах мають право на захист 

від дій, що завдають їм шкоди, і для них повинні створюватися належні 

умови для виконання ними своїх обов'язків;  

− усі працівники мають право отримувати інформацію й консультації 

під час колективного звільнення;  

− кожна людина має право на захист від бідності й соціального 

відчуження;  

− кожна людина має право на житло.  

Як бачимо, переважна більшість з перелічених соціально-економічних 

прав знаходять закріплення в законодавстві про працю.  

На відміну від особистих і політичних прав людини, що передбачають 

забезпечення її свободи від свавілля з боку держави, реалізація соціально-

економічних прав можлива лише за умови цілеспрямованої діяльності 

держави щодо проведення ефективної соціальної політики. Політика є 

сферою людських відносин з приводу влади. Політична влада набуває рис 

субстанціональності, коли вона виступає стійким асиметричним балансом 

сил та інтегральним рівноденням свобод, що відображають стан позицій і 

статусів, потенціалів і ресурсів, інтересів і цінностей. Із цього погляду 

політика становить об'єктивну реальність, виступаючи реально існуючим 

силовим полем і відносно автономною сферою громадського життя, 

змістовною частиною якого є відносини «вплив−влада−вплив», а механізмом 

– активність суб’єктів політики з приводу влади, що виявляється насамперед 

через взаємодію індивідів і соціальних груп з політичними інститутами. З 

одного боку, поле політики є результатом умисної практики суб’єктів 

останньої, з другого – стосовно цих суб’єктів воно має об'єктивну форму 

буття. У той же час наголосимо, що розглядати політику лише як об'єктивне 

силове поле недостатньо, оскільки її внутрішній механізм складають саме 

суб'єктивні установки, дії суб’єктів політики, а також суб'єктивоване 

функціонування й розвиток політичних інститутів, які залежать від рівня 
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правової культури кожного із суб’єктів, оскільки рівень правової культури є 

показником активності суб'єктів права в політичній і правовій царині. 

Л. П. Шумна соціальну політику визнає складним і багатогранним 

соціальним процесом і наводить переконливі аргументи на користь 

виокремлення широкого й вузького тлумачення цього явища. Соціальна 

політика у вузькому значенні становить собою сукупність конкретних 

заходів, спрямованих на життєзабезпечення населення, в широкому – це 

система взаємовідносин і взаємодії між соціальними групами і прошарками 

суспільства, в центрі яких і головні кінцеві цілі яких – людина, її добробут, 

соціальний захист, життєзабезпечення і соціальна безпека населення в 

цілому. Якщо метою соціальної політики вважати досягнення соціальної 

ефективності, то в широкому розумінні вона може розглядатися як система 

способів задоволення соціальних потреб, у вузькому – як зведений до 

вирішення протиріч у соціальній сфері інструмент, що пом'якшує негативні 

наслідки індивідуальної й соціальної нерівності [18, с. 121, 122]. Соціальна 

політика здійснюється в таких основних сферах: (а) ринок праці, зайнятість і 

безробіття, (б) оплата й охорона праці, (в) регулювання доходів і споживання 

товарів масового попиту, (г) пенсійне забезпечення, (д) надання адресної 

соціальної допомоги, (е) соціальне страхування й обслуговування, (є) освіта, 

професійна підготовка, перепідготовка й підвищення кваліфікації, (ж) наука, 

(з) охорона здоров’я, (и) культура і фізична культура, спорт і туризм, (і) 

демографія, сім’я, материнство, батьківство, дитинство, молодь, (ї) 

екологічна безпека, захист від природних і техногенних аварій і катастроф, 

(к) захист соціально-економічних прав усіх категорій громадян [19, с. 39]. 

Існують різні підходи до реалізації соціальної політики. За ступенем 

соціального захисту населення вирізняються 2 протилежні моделі: (а) 

патерналістська, що характеризується всебічною відповідальністю держави 

за соціально-економічне становище своїх громадян, і (б) ринкова, в якій 

визнається пріоритет ринкових методів регулювання соціальної сфери на 

противагу методам прямого державного втручання. Відповідно до ідей 
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останньої держава лише створює умови для виявлення громадянами 

економічної активності й отримання прибутку. В економічно розвинених 

країнах найчастіше комбінуються обидва підходи, що забезпечує запобігання 

вадам ринкової економіки, результативність соціальної політики й гідний 

рівень життя населення.  

Особливості перехідного періоду розвитку економічних відносин в 

Україні передбачають суттєві зміни в державному регулюванні економічних 

процесів суспільства. Основними напрямками такого впливу, на думку О. Г. 

Варич, є: 

– визначення концепції економічного розвитку держави на 

перспективу; 

– установлення пріоритетних напрямків економічних відносин; 

– соціалізація економічних процесів; 

– визнання верховенства економічних прав особи над інтересами 

держави й суспільства; 

– розвиток ринкових відносин; 

– подолання корупції й монополізму в економічній системі суспільства; 

– реальне забезпечення рівності існуючих форм власності; 

– створення реальних механізмів реалізації й захисту економічних прав 

громадян; 

– забезпечення умов економічної конкуренції та розвитку найбільш 

важливих для суспільства сфер економіки; 

– урахування національних особливостей становлення економічної 

системи й зарубіжного досвіду в цій сфері; 

– створення законодавчих актів, що відповідають об’єктивним умовам 

розвитку українського суспільства й підтверджуються необхідними 

економічними доктринами [20, с. 61, 62]. 

Отже, головним призначенням держави у царині економіки постає 

створення підвалин ринкової економіки, прийняття нормативних актів, що 

регламентують статус суб’єктів підприємницької діяльності й організацію 
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бізнесу на правових засадах. Кожна з моделей державного регулювання 

передбачає вплив на економічні процеси на підставі поєднання ринкового 

саморегулювання й державних регуляторів із застосуванням методів прямого 

й функціонального впливу. Рівень співвідношення цих типів регулювання 

залежить від ступеня розвитку всіх сфер життєдіяльності суспільства. 

Активність держави залежить, з одного боку, від ступеня розвитку ринку й 

усіх його складників (ринків засобів виробництва, робочої сили, товарів і 

цінних паперів тощо), а з другого − держава на сьогодні є одним з важливих 

економічних суб’єктів ринкової економіки, а державне підприємництво – 

невід’ємним елементом ринкової структури. 

Економіка становить складну систему, в якій усі елементи повинні 

відповідати один одному не тільки за кількісними параметрами, й за якістю. 

Засоби виробництва й робоча сила зараз досягли такого рівня розвитку й 

концентрації, що ефективне управління їх рухом тільки за допомогою 

ринкових методів неможливо. Як би не називалося наше суспільство, які 

виробничі відносини ми не мали б, в економіці все повинно бути узгодженим 

(ціни, податки, заробітна плата та ін.). Результати такого узгодження мають 

задовольняти інтереси всіх 3-х сторін − роботодавця, працівника й держави. 

Цивілізовані відносини в соціально-трудовій сфері повинні забезпечувати 

узгодження й захист інтересів найманих працівників, роботодавців, органів 

державної влади й органів місцевого самоврядування шляхом досягнення 

консенсусу, розроблення і здійснення одностайної узгодженої політики. При 

цьому йдеться не про злиття інтересів, а про досягнення оптимального 

балансу між ними, про створення обстановки, за якої кожен роботодавець 

зміг би забезпечити стабільне отримання прибутку, а найманий працівник – 

гідні умови свого існування, які відповідали б певному рівню якості його 

життя. Така цивілізована форма суспільних відносин у соціально-трудовій 

сфері отримала назву «соціальне партнерство». Предметом останнього у 

сфері праці є узгодження інтересів сторін такого партнерства в питаннях: (а) 

забезпечення гарантій створення асоціацій чи об’єднань; (б) захисту від 



33 

 

дискримінації; (в) колективних трудових відносин; (г) соціальної політики; 

(д) розроблення проектів актів законодавства, що стосуються трудових 

відносин, оплати й умов праці, режиму роботи, тривалості робочого часу і 

часу відпочинку, порядку надання і тривалості відпустки; (е) охорони й 

безпеки праці; (є) ринку праці; (ж) продуктивності зайнятості й соціального 

захисту безробітних; (з) соціального забезпечення, у тому числі соціального 

страхування; (и) оздоровлення й відпочинку; (і) інших питань, що 

визначаються сторонами соціального партнерства [21, с. 46].  

Ігнорування соціального партнерства в перебігу економічних реформ 

призводить до виникнення соціальної напруженості й конфліктів. 

На сучасному етапі основними реальними й потенційними загрозами 

національній безпеці України, стабільності в суспільстві, у соціальній і 

гуманітарній сферах визнаються:  

− невідповідність програм реформування економіки країни й 

результатів їх реалізації визначеним соціальним пріоритетам;  

− неефективність державної політики щодо підвищення трудових 

доходів громадян, подолання бідності і збалансування продуктивної 

зайнятості працездатного населення;  

− криза системи охорони здоров'я й соціального захисту населення і, як 

наслідок, небезпечне погіршення стану здоров'я населення;  

− поширення наркоманії, алкоголізму, соціальних хвороб;  

− загострення демографічної кризи;  

− зниження можливостей здобуття якісної освіти представниками 

бідних прошарків суспільства;  

− прояви моральної й духовної деградації суспільства;  

− зростання дитячої й підліткової бездоглядності, безпритульності, 

бродяжництва (ст. 7 Закону України «Про основи національної безпеки 

України» [22]). 

У перебігу кардинальних реформ, що мають місце в Україні протягом 

останнього десятиліття, соціально-трудова сфера відчутно постраждала й 
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зазнала негативних деформацій значно більшою мірою порівняно з іншими 

галузями суспільного життя. Про це свідчать різке падіння рівня життя 

населення, зростання безробіття, втрата мотиваційного потенціалу заробітної 

плати, зниження продуктивності праці та ін. Найчастіше порушуються норми 

трудового законодавства, що стосується оплати праці, робочого часу й часу 

відпочинку, трудових договорів, правил ведення трудових книжок, 

укладання й виконання колективних договорів, трудової дисципліни. Хоча у 

зв’язку із запровадженням мораторію на проведення перевірок упродовж 

січня-червня 2015 року, у Державної служби України з питань праці не було 

повноважень щодо самостійного прийняття рішень на їх проведення, 

протягом першого півріччя цього року за постановами слідчих державні 

інспектори з питань праці цієї Служби взяли участь у 361 перевірці на 347 

підприємствах. У ході перевірок виявлено 1 тис. 104 порушення 

законодавства про працю, зайнятість і про загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування. За результатами перевірок 78 матеріалів про 

адміністративні правопорушення з накладенням штрафних санкцій передано 

до суду; 122 − направлено до правоохоронних органів; 36 пропозицій 

внесено керівникам та власникам підприємств про притягнення посадових 

осіб до дисциплінарної відповідальності. У тому числі державними 

інспекторами з питань праці перевірено 80 підприємств−боржників по 

виплаті заробітної плати, сума заборгованості на яких становила 65 млн. грн. 

За результатами таких перевірок 64 матеріали передано до правоохоронних 

органів. При цьому до Держпраці та її територіальних органів надійшло 8286 

письмових звернень (заяв, скарг) громадян про недотримання роботодавцями 

вимог законодавства про працю й зайнятість; особисто із цього приводу до 

державних інспекторів з питань праці звернулося 29045 громадянам [23]. 

До ключових принципів внутрішньої політики України поряд з іншими 

належать: (а) забезпечення сталого розвитку економіки на ринкових засадах 

та її соціальної спрямованості, (б) свобода, соціальна справедливість, творча 

самореалізація і (в) соціальне партнерство і громадянська солідарність. 
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Згідно зі ст. 8 Закону України «Про засади внутрішньої і зовнішньої 

політики» [24] основними засадами внутрішньої політики в соціальній сфері 

є: 

– забезпечення гарантованих Конституцією України прав і свобод 

громадян на підставі впровадження європейських стандартів соціального 

захисту, підвищення якості соціальних послуг; 

– надання громадянам упродовж усього життя соціальних гарантій на 

засадах вдосконалення системи соціальних стандартів і пільг; 

– досягнення ефективного демографічного розвитку; 

– поліпшення соціального захисту дітей, утвердження духовно й 

фізично здорової, матеріально забезпеченої й соціально благополучної сім'ї; 

– сприяння молоді в реалізації творчих можливостей та ініціатив, 

залучення її до активної участі в соціальному, економічному й гуманітарному 

розвитку держави; 

– забезпечення доступним житлом громадян, насамперед 

малозабезпечених, з обмеженими фізичними можливостями, молоді, 

працівників бюджетної сфери, формування потужного державного 

замовлення на будівництво соціального житла, відродження доступного 

іпотечного кредитування; 

– трансформація державної політики у сферах зайнятості й ринку праці, 

в тому числі шляхом розвитку партнерства між роботодавцями й найманими 

працівниками, власниками підприємств, установ та організацій і 

професійними спілками; 

– подолання бідності і зменшення соціального розшарування шляхом 

сприяння самозайнятості населення, розвитку малого й середнього бізнесу, 

недопущення виникнення заборгованості по заробітній платі на 

підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності; 

– забезпечення державних гарантій щодо реалізації соціальних прав 

працівників підприємств, установ та організацій усіх форм власності, 

забезпечення молоді першим робочим місцем; 

nau://ukr/254к/96-ВР/
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– гарантування захисту прав громадян України, які працюють за 

кордоном, і сприяння їх поверненню в країну; 

– поетапне погашення зобов'язань держави за знеціненими 

заощадженнями громадян; 

– удосконалення системи пенсійного забезпечення, створення умов для 

гідного життя людей похилого віку, стимулювання розвитку недержавної 

системи пенсійного страхування; 

– гарантування розміру соціальних виплат, які є основним джерелом 

доходів, на рівні, не нижчому за прожитковий мінімум, вдосконалення 

системи підтримки соціально незахищених верств населення; 

– подолання бездомності громадян, безпритульності й бездоглядності 

дітей. 

Як бачимо, у цьому законоположенні відбито системний підхід до 

оцінки стану соціальної політики.  

Такий же підхід міститься й у Положенні про Міністерство соціальної 

політики України, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України 

від 17 червня 2005 р., №423 [25]. Головними завданнями Мінсоцполітики 

визнаються: 

1) забезпечення формування й реалізація державної політики: 

– у сферах праці й соціальної політики, зайнятості населення і трудової 

міграції, трудових відносин, загальнообов'язкового державного соціального й 

пенсійного страхування, соціального діалогу, волонтерської діяльності, з 

питань сім'ї та дітей, оздоровлення й відпочинку дітей, усиновлення й 

захисту прав дітей, запобігання насильству в сім'ї, протидії торгівлі людьми, 

а також захисту прав депортованих за національною ознакою осіб, які 

повернулися в Україну, рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, 

надання гуманітарної допомоги, соціальних послуг особам, окремим 

соціальним групам, які перебувають у складних життєвих обставинах і не 

можуть самостійно їх подолати; 
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– щодо соціального захисту, зокрема, інвалідів, осіб, на яких 

поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту» [26], ветеранів праці, ветеранів військової служби, 

жертв нацистських переслідувань, дітей війни й жертв політичних репресій; 

2) забезпечення формування й реалізації державної політики: 

– стосовно пенсійного забезпечення й ведення обліку осіб, які 

підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню; 

– щодо соціального захисту ветеранів війни й учасників 

антитерористичної операції, зокрема, забезпечення їх психологічної 

реабілітації, санаторно-курортного лікування, технічними та іншими 

засобами реабілітації, житлом, надання освітніх послуг, соціальної і 

професійної адаптації військовослужбовців, які звільняються, та учасників 

антитерористичної операції; організації поховання. 

– у сферах промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці, 

поводження з вибуховими матеріалами, здійснення державного гірничого 

нагляду; 

– щодо державного нагляду й контролю за додержанням вимог 

законодавства про працю, зайнятість населення, про загальнообов'язкове 

державне соціальне страхування в частині призначення, нарахування й 

виплати допомоги, компенсацій, надання соціальних послуг та інших видів 

матеріального забезпечення з метою дотримання прав і гарантій 

застрахованих осіб; 

– щодо забезпечення державних соціальних стандартів і державних 

соціальних гарантій для населення; 

3) забезпечення у межах передбачених законом повноважень 

державного нагляду у сфері загальнообов'язкового державного соціального 

страхування. 

Подібний підхід до змістовного наповнення категорії «соціальна 

політика» зафіксовано й у міжнародно-правових документах. Так, 

Рекомендацією №74, схваленою ще 5 листопада 1945 р. Генеральною 

nau://ukr/3551-12/
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конференцією МОП [27], установлено мінімальні норми соціальної політики 

в таких царинах, як заробітна плата й заощадження, трудові аспекти 

земельної політики, соціальне забезпечення, працевлаштування населення, 

робочий час і час відпочинку, охорона здоров'я й безпека праці.  

Конвенція МОП №117 «Про основні цілі та норми соціальної 

політики» 1962 р. [28] закликає вжити всіх можливих заходів на 

міжнародному, регіональному або національному рівнях для сприяння 

прогресу в таких сферах, як охорона здоров'я, житлове будівництво, 

забезпечення продовольством, освіта, піклування про добробут дітей, 

становище жінок, умови праці, винагорода найманих робітників і незалежних 

виробників, захист прав працівників-мігрантів, соціальне забезпечення, 

громадські служби й виробництво взагалі. Будь-яка політика повинна перш 

за все спрямовуватися на досягнення добробуту й розвиток населення, а 

також на заохочення його прагнення до соціального прогресу. Окремі 

розділи цієї Конвенції присвячені (а) підвищенню життєвого рівня, (б) 

становищу працівників-мігрантів, (в) винагородженню працівників та іншим 

пов'язаним із цим питанням, (г) забороні дискримінації, (д) освіті й 

професійному навчанню. Однією з головних цілей соціальної політики 

визнається скасування будь-якої дискримінації серед працівників за ознаками 

раси, кольору шкіри, статі, віросповідання, належності до племені або 

профспілкового членства щодо:  

− трудового законодавства й угод, які забезпечують рівні економічні 

умови для усіх, хто на законних підставах проживає і працює в певній країні;  

− допуску на державну або приватну службу;  

− умов найму і просування по службі;  

− можливостей професійного навчання;  

− належних і безпечних умов праці;  

− заходів з охорони здоров'я, охорони праці й забезпечення добробуту 

працівників;  

− трудової дисципліни;  
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− участі в переговорах про укладення колективних договорів;  

− ставок заробітної плати, які визначаються відповідно до принципів 

рівної плати за рівноцінну працю на однакових операціях і підприємствах. 

Комплексними є також окремі складники соціальної політики у сфері 

праці. Так, зайнятість є не забороненою законодавством діяльністю осіб, 

пов'язаною із задоволенням їх особистих та суспільних потреб з метою 

одержання доходу (заробітної плати) у грошовій або іншій формі, а також 

діяльністю членів однієї сім'ї, які здійснюють господарську діяльність або 

працюють у суб'єктів господарювання, заснованих на їх власності, у тому 

числі безоплатно (ст. 1 Закону України «Про зайнятість населення» [29]). З 

одного боку, ефективне використання робочої сили багато в чому визначає 

стан економіки, з другого – зайнятість є фундаментом життєдіяльності й 

добробуту більшості населення країни [30, с. 4]. Зайнятість населення 

забезпечується шляхом установлення впорядкованих трудовими договорами 

(контрактами) відносин, здійснення підприємницької та інших видів 

діяльності, не заборонених законом. До зайнятого населення належать особи, 

які працюють за наймом на умовах трудового договору (контракту) або на 

інших передбачених законодавством умовах, особи, які забезпечують себе 

роботою самостійно (в тому числі члени особистих селянських господарств), 

проходять військову чи альтернативну (невійськову) службу, на законних 

підставах працюють за кордоном і які мають доходи від такої зайнятості, 

особи, які навчаються за денною формою в загальноосвітніх, професійно-

технічних та вищих навчальних закладах, також особи, які поєднують 

навчання з роботою. До зайнятого населення також належать:  

− непрацюючі працездатні особи, які фактично здійснюють догляд за 

дитиною-інвалідом, інвалідом I групи або за особою похилого віку, яка за 

висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду або 

досягла 80-річного віку, і які отримують допомогу, компенсацію та/або 

надбавку відповідно до законодавства;  



40 

 

− батьки – вихователі дитячих будинків сімейного типу, прийомні 

батьки, якщо вони отримують грошове забезпечення відповідно до 

законодавства;  

− особа, яка проживає разом з інвалідом I чи II групи внаслідок його 

психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу 

потребує постійного стороннього догляду, і яка одержує грошову допомогу 

на догляд за інвалідом згідно з законодавством. У сфері зайнятості держава 

гарантує:  

− вільне обрання особою місця застосування праці й виду діяльності, 

вільний вибір або зміну професії;  

− одержання заробітної плати (винагороди) відповідно до 

законодавства;  

− професійну орієнтацію з метою самовизначення та реалізації 

здатності особи до праці;  

− професійне навчання відповідно до здібностей і з урахуванням 

потреб ринку праці; 

− підтвердження результатів неформального професійного навчання 

осіб за робітничими професіями; 

− безоплатне сприяння у працевлаштуванні, обранні підходящої роботи 

й одержанні інформації про ситуацію на ринку праці та про перспективи його 

розвитку;  

− соціальний захист у разі настання безробіття;  

− захист від дискримінації у сфері зайнятості, а також у разі 

необґрунтованої відмови у прийомі на роботу й незаконного звільнення;  

− додаткове сприяння у працевлаштуванні окремих категорій громадян. 

Рекомендація МОП №122 «Щодо політики в галузі зайнятості» 1964 р. 

[31] виходить із того, що досягнення соціальних цілей політики у сфері 

зайнятості населення вимагає координації останньої з іншими заходами 

економічної й соціальної політики, зокрема, з тими, що стосуються: (а) 

капіталовкладень, виробництва й економічного розвитку, (б) зростання й 



41 

 

розподілу прибутків, (в) соціального забезпечення, (г) фіскальної й 

фінансової політики, куди входить боротьба з інфляцією й політика щодо 

іноземної валюти, (д) сприяння більш вільному переміщенню товарів, 

капіталу й робочої сили між країнами.  

Заходи, що мають за мету стабілізацію зайнятості, можуть охоплювати:  

− фіскальні заходи щодо ставок податків і витрат на капіталовкладення;  

− стимулювання або стримування економічної активності за 

допомогою відповідних заходів грошової політики;  

− збільшення або скорочення видатків на громадські роботи чи інші 

державні капіталовкладення суттєвого плану;  

− заходи спеціального характеру.  

Заходи з вирівнювання сезонних коливань зайнятості: (а) нових 

технологічних процесів, що дають можливість провадити роботу в умовах, за 

яких вона була б неможлива без їх застосування; (б) навчання працівників, 

зайнятих на сезонній роботі, додатковим професіям; (в) планування боротьби 

із сезонним безробіттям чи неповною зайнятістю; (г) приділення уваги 

координаційній діяльності різних державних органів і приватних 

підприємств, пов’язаних з будівництвом, для забезпечення безперервності 

робіт в інтересах задоволення потреб працівників у зайнятості.  

Автори монографії «Держава та її органи як суб’єкти трудового права: 

теоретико-прикладний нарис» за науковою редакцією О. М. Ярошенка, 

послідовно й аргументовано обстоюють позицію, що основними 

пріоритетами соціальної політики України у сфері праці повинні стати:  

– удосконалення трудового законодавства; 

– покращання системи моніторингу і прогнозування ситуації на ринку 

праці; 

– забезпечення збалансованості професійної освіти й попиту на робочу 

силу; 

– стимулювання економічної активності населення; 
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– широка інформаційно-роз'яснювальна робота серед населення щодо 

трудових прав , способів їх захисту й переваг легальної зайнятості; 

– створення гарантійного Фонду для забезпечення захисту грошових 

вимог працівників у разі банкрутства роботодавця; 

– розвиток кадрового потенціалу; 

– підвищення якості робочих місць; 

– розроблення механізмів реалізації міжнародних договорів про 

взаємне працевлаштування й соціальний захист трудящих-мігрантів, однією 

зі сторін яких є Україна; 

– запровадження дійових механізмів легалізації доходів громадян, які 

працюють за кордоном; 

– поліпшення ефективності контролю за дотриманням трудового 

законодавства [32]. 

Якість трудового життя, з одного боку, є важливим чинником 

зростання конкурентоспроможності суспільства в умовах світової 

глобалізації, з другого – однією з головних цілей соціальної політики в 

побудові соціальної держави й розвитку людини. Ця теза підтверджується 

спрямованістю українського законодавства на створення соціальної держави, 

що концептуально проголошено у ст. 1 Конституції України й реалізується в 

соціально орієнтованій економіці. При цьому, зауважмо, що стратегія 

вдосконалення чинного законодавства про працю останнім часом тісно 

пов’язується з розвитком інноваційного потенціалу держави, яким є не тільки 

сукупність науково-технологічних і фінансово-економічних, а й виробничих, 

соціальних і культурно-освітніх можливостей країни (галузі, регіону, 

підприємства тощо), необхідних для забезпечення інноваційного розвитку 

економіки останньої.  

Сьогодні інноваційність уже недостатньо розглядати лише як 

економічне явище, оскільки вона охоплює буквально всі сфери 

функціонування суспільства й передбачає утвердження способу життя 

людини в першу чергу в царині праці. На переконання А. М. Слюсаря, ХХІ 
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ст. стане початком якісно нової епохи в розвитку людської цивілізації, яка 

отримала назву «постіндустріальної», «постмодерної» або «інформаційної». 

Однією з базових її характеристик є надзвичайно динамічний ритм життя 

суспільства в цілому й кожної окремої особи. За життя однієї генерації 

відбуваються неодноразові якісні й кількісні зміни ідей, знань і технологій. 

Наукові напрацювання фахівців у сфері трудового права повинні посісти в 

цьому процесі першорядне місце [33, с. 38].  

Усвідомлюючи важливість інноваційної діяльності в Україні, держава 

здійснює її регулювання. Стаття 3 Закону України «Про інноваційну 

діяльність» [34] головною метою державної інноваційної політики визнає 

створення соціально-економічних, організаційних і правових умов для 

ефективного відтворення, розвитку й використання науково-технічного 

потенціалу країни, забезпечення впровадження сучасних екологічно чистих, 

безпечних, енерго- й ресурсозберігаючих технологій, виробництва й 

реалізації нових видів конкурентоспроможної продукції. Базовим 

законодавчим підґрунтям для досягнення цієї мети може послужити Закон 

України «Про державне прогнозування й розроблення програм економічного 

й соціального розвитку України» [35], який визначає правові, економічні й 

організаційні засади формування цілісної системи прогнозних і програмних 

документів економічного й соціального розвитку України, окремих галузей її 

економіки й окремих адміністративно-територіальних одиниць як складової 

частини загальної системи державної регламентації економічного й 

соціального розвитку держави.  

Основними принципами, на яких ґрунтується державне прогнозування 

й розроблення програм економічного й соціального розвитку, є:  

− цілісність, що забезпечується розробленням взаємоузгоджених 

прогнозних і програмних документів економічного й соціального розвитку 

України, окремих галузей її економіки й окремих адміністративно-

територіальних одиниць;  



44 

 

− об'єктивність, яка полягає в тому, що зазначені документи 

розробляються на підставі офіційних даних;  

− науковість, що забезпечується розробленням прогнозних і 

програмних документів економічного й соціального розвитку на наукових 

засадах, постійним удосконаленням методології й використанням світового 

досвіду в царині прогнозування й розроблення зазначених програм;  

− гласність, що є свідченням того, що прогнозні і програмні документи 

економічного й соціального розвитку є доступними для громадськості;  

− самостійність, яка означає, що місцеві органи виконавчої влади й 

органи місцевого самоврядування в межах своїх повноважень відповідають 

за розроблення, затвердження й виконання цих документів економічного і 

соціального розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць;  

− рівність, що полягає в дотриманні прав і врахуванні інтересів 

місцевого самоврядування й суб'єктів господарювання всіх форм власності;  

− дотримання загальнодержавних інтересів, що свідчить, що органи 

виконавчої влади й органи місцевого самоврядування повинні здійснювати 

розроблення таких прогнозних і програмних документів виходячи з 

необхідності забезпечення реалізації загальнодержавної соціально-

економічної політики й економічної безпеки держави. 

Інноваційний продукт є результатом виконання інноваційного проекту 

й науково-дослідною й/або дослідно-конструкторською розробкою нової 

технології чи продукції з виготовленням експериментального зразка або 

дослідної партії. Він відповідає певним вимогам, а саме: а) він є реалізацією 

(впровадженням) об'єкта інтелектуальної власності (винаходу, корисної 

моделі, промислового зразка, топографії інтегральної мікросхеми, 

селекційного досягнення тощо), на який його виробник має державні 

охоронні документи (патенти, свідоцтва) чи ліцензії, одержані від власників 

цих об'єктів інтелектуальної власності, або ж є реалізацією (впровадженням) 

відкриттів. При цьому використаний об'єкт інтелектуальної власності має 

бути визначальним для цього продукту; (б) розроблення інноваційного 
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продукту підвищує вітчизняний науково-технічний і технологічний рівень; 

(в) в Україні його вироблено (буде вироблено) вперше або якщо не вперше, 

то порівняно з іншим аналогічним продуктом, представленим на ринку, він є 

конкурентоспроможним і має суттєво вищі техніко-економічні показники.  

Хоча суб'єктами інтелектуальної власності є тільки автори або їх 

колективи, а не підприємства, установи, організації чи фізичні особи, які 

уклали з ними трудові договори, роботодавці мають право використовувати 

правоохоронні результати з дозволу автора, за ліцензією або на підставі 

поступки майнової правомочності. І це справедливо, адже особа творця 

нововведення не може бути розчинена у трудовому колективі, а його права 

підмінені правами юридичної чи фізичної особи – виробника науково-

технічної продукції. В обох випадках при збереженні права авторства як 

особистого невідчужуваного права виняткові права на використання 

службового твору, що охороняється авторським правом, і право на 

отримання патенту належить роботодавцеві, якщо договором між ними не 

передбачене інше. Урегульовані правовідносини виникають на стику 

авторського, патентного і трудового права. При цьому виняткові права 

роботодавця на використання службового винаходу з формально-юридичної 

сторони не порушують авторської монополії, оскільки тут діє правило так 

званої законної ліцензії. Остання може бути безкоштовною, якщо автор 

отримує за створення службового винаходу заробітну плату на основі 

трудового договору, або платною, якщо він, окрім заробітку, зберігає право 

на отримання авторської винагороди. 

Управління працею в масштабах країни має на увазі управління (а) 

формуванням, підготовкою й розподілом трудових ресурсів, (б) 

продуктивністю праці, її характером, змістом та умовами, (в) кооперацією й 

поділом праці; (г) її оплатою за кількістю, якістю й мірою. Однак економічні 

важелі проведення такої політики є неефективними без використання 

належної правової бази. Трудоправова юридична галузь є потужним важелем 

управління економічним розвитком усього господарського комплексу, й від 
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того, як можна розпорядитися її засобами і способами впливу залежить 

розвиток економіки країни.  

Із плином часу все більше у прийнятих законодавчих актах з’являється 

спеціальних норм, що стосуються окреслення засад і напрямків державної 

політики в тій чи іншій сфері суспільної діяльності. Приміром, Основи 

законодавства України про охорону здоров'я, прийняті ще 19 листопада 1992 

р. [36], у ст. 12 визнають охорону здоров'я одним з пріоритетних напрямків 

державної діяльності. Державна політика у цій сфері забезпечується 

бюджетними асигнуваннями в розмірі, що відповідає її науково 

обґрунтованим потребам (але не менше 10% національного доходу). 

Підвалини державної політики охорони здоров'я формує Верховна Рада 

України шляхом закріплення конституційних і законодавчих засад у цій 

галузі, визначення мети її функціонування, головних завдань, напрямків, 

принципів і пріоритетів, установлення нормативів та обсягів бюджетного 

фінансування, створення системи відповідних кредитно-фінансових, 

податкових, митних та інших регуляторів, затвердження загальнодержавних 

програм.  

Реалізація державної політики охорони здоров'я покладається на 

органи виконавчої влади. Кабінет Міністрів України організовує розроблення 

та реалізацію державних цільових програм, створює економічні, правові й 

організаційні механізми, що стимулюють ефективну діяльність в цій сфері, 

забезпечує розвиток мережі закладів охорони здоров'я, укладає міжурядові 

угоди й координує міжнародне співробітництво з питань охорони здоров'я, а 

також у межах своєї компетенції здійснює інші повноваження, покладені на 

органи виконавчої влади у цій галузі. Міністерства, інші центральні органи 

виконавчої влади теж у межах своєї компетенції розробляють програми і 

прогнози щодо охорони здоров'я, визначають єдині науково обґрунтовані 

державні стандарти, критерії й вимоги, що мають сприяти розвитку цієї 

галузі, формують і розміщують державні замовлення з метою її матеріально-

технічного забезпечення, здійснюють державний контроль,нагляд та іншу 
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виконавчо-розпорядчу діяльність у розглядуваній сфері. Рада міністрів АРК, 

місцеві державні адміністрації, а також органи місцевого самоврядування 

реалізують державну політику у царині охорони здоров'я в межах своїх 

повноважень, передбачених законодавством. 

За ст. 4 Закону України «Про охорону праці» [37] державна політика в 

галузі охорони праці визначається Верховною Радою України відповідно до 

Конституції України і спрямована на створення належних, безпечних і 

здорових умов праці, запобігання нещасним випадкам і професійним 

захворюванням працівників. Ця політика ґрунтується на таких принципах, 

як-от:  

− пріоритет життя і здоров'я працівників, повна відповідальність 

роботодавця за створення належних, безпечних і здорових умов праці;  

− підвищення рівня промислової безпеки шляхом забезпечення 

суцільного технічного контролю за станом виробництв, технологій і 

продукції, а також сприяння підприємствам у створенні безпечних і 

нешкідливих умов праці;  

− комплексне розв'язання завдань охорони праці на підставі 

загальнодержавної, галузевих, регіональних програм із цього питання і з 

урахуванням інших напрямків економічної й соціальної політики, досягнень 

у галузі науки, техніки й охорони довкілля;  

− соціальний захист працівників, повне відшкодування шкоди особам, 

які потерпіли від нещасних випадків на виробництві чи від професійних 

захворювань;  

− установлення єдиних вимог з охорони праці для всіх підприємств і 

суб'єктів підприємницької діяльності незалежно від форм власності й видів 

діяльності;  

− адаптація трудових процесів до можливостей працівника з 

урахуванням його здоров'я й психологічного стану;  

− використання економічних методів управління охороною праці, 

участі держави у фінансуванні заходів з охорони праці, залучення 

nau://ukr/254к/96-ВР/
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добровільних внесків та інших надходжень на цілі, отримання яких не 

суперечить законодавству;  

− інформування населення, проведення навчання, професійної 

підготовки й підвищення кваліфікації працівників з питань охорони праці;  

− забезпечення координації діяльності органів державної влади, 

установ, організацій, об'єднань громадян, що вирішують проблеми охорони 

здоров'я, гігієни й безпеки праці, а також співробітництва і проведення 

консультацій між роботодавцями і працівниками (їх представниками), між 

усіма соціальними групами під час прийняття рішень у цій сфері на 

місцевому й державному рівнях;  

− використання світового досвіду організації роботи з поліпшення умов 

і підвищення безпеки праці на засадах міжнародного співробітництва. 

Розділ ІІ «Державна політика у сфері зайнятості населення» Закону 

України «Про зайнятість населення» об’єднує статті: «Принципи та мета, 

основні напрями державної політики у сфері зайнятості населення» (ст. 15); 

«Реалізація державної політики у сфері зайнятості населення» (ст. 16); 

«Органи, що забезпечують формування та реалізацію державної політики у 

сфері зайнятості населення» (ст. 17); «Територіальні та місцеві програми 

зайнятості населення» (ст. 18); «Органи соціального діалогу у сфері 

зайнятості» (ст. 19); «Фінансування заходів щодо реалізації державної 

політики у сфері зайнятості населення» (ст. 20). Метою державної політики у 

сфері зайнятості населення є:  

а) забезпечення рівних можливостей особам у реалізації їх права на 

працю; сприяння підвищенню професійного рівня працездатного населення 

відповідно до суспільних потреб;  

б) сприяння зайнятості населення, в тому числі в сільській місцевості й 

на депресивних територіях;  

г) забезпечення економіки кваліфікованими кадрами;  
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д) збалансування попиту на робочу силу (створення належної кількості 

робочих місць) і її пропонування (створення умов для професійного 

розвитку, гідних умов для праці); 

е) пріоритетність забезпечення повної і продуктивної вільно обраної 

зайнятості;  

є) гарантування соціального захисту осіб у разі настання безробіття;  

ж) посилення соціального і правового захисту громадян України, які 

працюють за кордоном, у тому числі шляхом активізації міжнародного 

співробітництва, укладення міжнародних договорів, що стосуються питань 

захисту прав трудових мігрантів.  

Ця політика ґрунтується на принципах: (а) пріоритетності забезпечення 

повної, продуктивної й вільно обраної зайнятості у процесі реалізації 

активної соціально-економічної політики держави; (б) відповідальності 

держави за формування й реалізацію політики у сфері зайнятості населення; 

(г) забезпечення рівних можливостей населення у реалізації конституційного 

права на працю; (д) сприяння ефективному використанню трудового 

потенціалу й забезпечення соціального захисту населення від безробіття.  

Згідно зі ст. 2 Закону України «Про професійний розвиток працівників» 

[38] метою державної політики у сфері професійного розвитку працівників є 

підвищення їх конкурентоспроможності відповідно до суспільних потреб 

шляхом сприяння роботодавцеві в ефективному використанні їх праці й 

забезпеченні досягнення працівниками належного професійного рівня. Ця 

політика формується за такими принципами, як: доступність професійного 

розвитку для працівників; вільний вибір роботодавцем форм і методів 

забезпечення їх професійного розвитку з урахуванням специфіки їх роботи; 

додержання інтересів роботодавця і працівника; безперервність процесу 

професійного розвитку працівників. Державне управління у цій сфері 

здійснюється центральним органом виконавчої влади у сфері соціальної 

політики, центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки, 
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молоді та спорту, іншими центральними та місцевими органами виконавчої 

влади відповідно до їх повноважень.  

Однак, відповівши на законодавчому рівні на запитання в чому полягає 

державна політика в окремих соціально-трудових сферах, правотворець 

залишив без відповіді питання стосовно виникнення трудових 

правовідносин, оплати праці, робочого часу й часу відпочинку, соціального 

діалогу, колективних договорів та угод та ін. 

Деякі науковці (В. Г. Андрійчук і Є. В. Хрупов [39], С. М. Прилипко 

[40], Л. П. Шумна [41] та ін.) виходом із цієї ситуації бачать розроблення і 

прийняття спеціального закону – «Про соціальну політику» або «Про засади 

державної соціальної політики». Однак ця пропозиція видиться невдалою, 

оскільки загальні засади внутрішньої політики України в соціальній сфері 

вже визначено в Законі України «Про засади внутрішньої і зовнішньої 

політики» від 1 липня 2010 р. У разі прийняття такого спеціального закону 

про соціальну політику також виникне логічне запитання: а як бути в інших 

сферах державної політики, як от: розвиток місцевого самоврядування і 

стимулювання розвитку регіонів, формування інститутів громадянського 

суспільства, національна безпека й оборона, економічна й екологічна сфери і 

сфера техногенної безпеки, гуманітарна сфера. На нашу думку, правову 

основу державної політики у сфері праці має скласти спеціальна глава, яку 

слід включити у Книгу першу «Загальні положення» проекту Трудового 

кодексу України. Вона повинна включати так статті: «Мета державної 

політики у сфері праці»; «Завдання державної політики у сфері праці»; 

«Принципи державної політики у сфері праці»; «Суб’єкти державної 

політики у сфері праці»; «Формування державної політики у сфері праці»; 

«Реалізація державної політики у сфері праці»; «Повноваження Кабінету 

Міністрів України у сфері праці»; «Повноваження центральних органів 

виконавчої влади у сфері праці; «Повноваження місцевих органів виконавчої 

влади та органів місцевого самоврядування у сфері праці»; «Координація дій 

органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у сфері 
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праці»; «Державні програми у сфері праці»; «Фінансове забезпечення 

державної політики у сфері праці»; «Показники ефективності державної 

політики у сфері праці»; «Моніторинг реалізації державної політики у сфері 

праці». 

 

 

 

1.2. Місце трудового права України в національній системі права 

На початку ХХІ ст. Україна знаходиться на певному роздоріжжі, адже 

визначаються шляхи подальшого розвитку суспільства, держави і права. 

Тому особливого значення набуває розв’язання найбільш фундаментальних 

проблем, що стосуються оновлення України як держави незалежної, 

демократичної, соціальної і правової. Хоча всі діючі політичні сили й 

визнають, що загальне трактування України повинно бути саме таким, однак 

майже кожна з них вкладає в розуміння суті державності свій зміст і власне 

розуміння. Повною мірою це стосується й організації національної системи 

права та її ролі в побудові й удосконаленні Української держави. 

Конституційний Суд України розглянувши порушені у конституційному 

поданні правління Пенсійного фонду України питання, в Рішенні №3-рп/2012 

від 25 січня 2012 р., зазначає: 

− Україна є соціальною, правовою держава Україна є державою, в якій 

визнається й діє принцип верховенства права; 

− людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека 

визнаються найвищою соціальною цінністю;  

− права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і 

спрямованість діяльності держави;  

− утвердження й забезпечення прав і свобод людини є головним 

обов’язком держави, яка відповідає перед людиною за свою діяльність;  

− усі люди є вільні й рівні у своїй гідності та правах;  

− конституційні права і свободи гарантуються й не можуть бути 
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скасовані;  

− при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних не 

допускається звуження змісту й обсягу існуючих прав і свобод;  

− кожна людина має право на вільний розвиток своєї особистості, якщо 

при цьому не порушуються права і свободи інших людей, і має обов’язки 

перед суспільством, в якому забезпечується вільний і всебічний розвиток її 

особистості;  

− громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними 

перед законом;  

− конституційні права та свободи людини і громадянина не можуть 

бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України. [42] 

Характеризуючи право, насамперед зауважимо, що воно є 

загальнообов’язковим соціальним регулятором. Загальнообов’язковість 

означає, що всі особи, яких стосуються вимоги права зобов'язані їх 

неухильно дотримуватись або виконувати і ніхто не може знаходитися поза 

правом. У такому сенсі можна вести мову про право як про універсальну 

соціальну граматику, головне призначення якої полягає у створенні умов 

можливості спільного життя людей, тобто умов функціонування людської 

спільноти [43, с. 50]. Саме право здатне забезпечує регулярність і 

передбачуваність дій людей. 

Г. Харт сутність права пояснює як комбінацію первинних і вторинних 

правил. З його погляду, первинні правила вимагають від людей виконання 

або утримання від виконання певних дій незалежно від їх бажання. Вторинні, 

у свою чергу, передбачають, що люди можуть вводити нові правила 

первинного типу, анулювати або змінювати старі, різними способами 

визначати сферу їх дії або контролювати їх юридичні наслідки. Іншими 

словами, вторинні правила стосуються первинних: вони визначають способи, 

якими первинні правила можна з’ясовувати, вводити, виключати, змінювати, 

а також остаточно визначати факт їх порушення. Отже, правила першого 

типу покладають обов’язки, а правила другого – надають повноваження. 

nau://ukr/254к/96-ВР/
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Саме поява вторинних правил і стала кроком у правовий світ до правових 

правил. [54, с. 48, 96]. Серед вторинних правил учений виокремлює: а) ті, що 

надають повноваження творити закони («правила змін»), – вони 

уповноважують якусь людину або групу осіб запроваджувати нові первинні 

правила і скасовувати старі; б) ті, що надають повноваження судити 

(«правила винесення вироку»), – вони уповноважують окремих осіб 

авторитетно вирішувати питання, чи було порушено первинне правило в 

тому чи іншому конкретному випадку, а також визначають належну 

процедуру ухвалення такого рішення; в) «правило визнання» – воно не надає 

повноважень, а окреслює умови, які слід виконати, щоб певну норму можна 

було вважати частиною права суспільства [44, с. 97-99].  

У сучасних умовах право набуває особливого змісту, оскільки має 

забезпечувати реформування суспільних відносин на ринкових засадах. 

Забезпечення оптимального правового регулювання суспільних відносин – 

дуже актуальна проблема сучасного соціально-економічного й суспільно-

політичного життя держави. Регулятивні можливості права залежать від 

багатьох чинників пізнавально-правового процесу – соціально-політичних, 

психологічних, аксіологічних, логічних та інших, що загалом утворює 

цілісну картину функціонування права як пізнання. Водночас право не варто 

ставити в залежність від соціальних чинників. Щоб бути ефективним 

регулятором суспільних відносин, право має враховувати стан їх розвитку, а 

значить сутність і зміст економічних процесів.  

Нині, коли існує значна кількість різноманітних підходів до аналізу 

права, практика свідчить, що найкращим серед них є системний. Має рацію 

М. В. Молодцов, роблячи висновок, що жодна галузь науки, практики чи 

управління не взмозі обійтися без системних уявлень, системного підходу, 

що дослідження системності у праві передбачає уточнення окремих моментів 

становлення системних уявлень у праві, їх ґенезу, а також характеристики 

права як системного об’єкта, змісту основних категорій і понять [45, с. 6-9]. 

Л. Б. Тіунова доводить, що ефективність системного наукового методу, 
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пов’язана з відносно завершеним процесом його формування як цілісної 

методології, що передбачає: а) встановлення місця і функцій системного 

підходу в системі загальнонаукової методології, кола завдань, які можна 

вирішити за його допомогою; б) розроблення понятійно-категоріального 

апарату, що полягає в розгляді його як системи взаємопов’язаних між собою 

методів і засобів пізнання, що виконують єдине завдання; в) визначення 

специфіки й можливостей використання цього підходу в конкретних галузях 

науки 46, с. 9, 10. Як справедливо вважає Д. А. Керімов, актуалізація 

системних фундаментальних досліджень зумовлена, з одного боку, 

постійною практичною необхідністю цілісного системного й комплексного 

освоєння й перетворення природних і соціальних умов життя, а з другого – 

обставиною, що сучасні теоретичні і практичні знання й діяльність настільки 

поглиблюються, спеціалізуються й диференціюються, що виникає об’єктивна 

потреба не тільки в систематизації знань і діяльності, а й у їх інтеграції, 

синтезі, відновленні загальної картини суспільного буття [47, с. 242]. 

Термін «система» (від грец. «σύστημα» – ціле, що складається з частин) 

традиційно трактується як сукупність взаємозалежних елементів, що 

створюють певну єдність. Система органічно пов'язана з такими термінами, 

як «цілісність», «елемент», «підсистема», «зв'язки», «відносини», 

«структура», «ієрархія», «багаторівневість» та ін. При формуванні системи 

об’єднують об’єкти як матеріальні (економічні, біологічні, технічні), так і 

абстрактні (наукові, математичні), керуючись при цьому певними системо-

утворюючими ознаками. В. П. Коняхін, приміром, до ознак системності 

обґрунтовано відносить:  

а) принципове незведення властивостей системи до суми, що її 

складають;  

б) залежність кожного елемента системи від його місця й функцій 

усередині цілого;  

в) структурованість (система може бути описана тільки через її 

структуру);  
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г) взаємозалежність системи й середовища, в якому вона відіграє 

провідну роль;  

д) ієрархічність, яка припускає, що кожна система є підсистемою і 

складається з підсистем [48, с. 132]. 

При здійсненні системного дослідження певної соціальної проблеми М. 

С. Каган пропонує дотримуватися певної схеми 49, с. 30, 31. Він радить 

розглядати соціальну систему у 3-х аспектах – предметному, 

функціональному й історичному. Предметний спрямовано на виявлення в 

перебігу структурного аналізу елементів системи і зв’язків між ними, на 

виділення закономірних зв’язків компонентів останньої, на визначення 

ступеня їх складності, субординаційних і координаційних зв’язків, на 

вертикальну й горизонтальну побудову й порівняння цієї системи з іншими 

тощо. Функціональний аспект передбачає встановлення прямих і зворотних 

зв’язків системи із середовищем, а також рух її елементів, зумовлений її 

внутрішньою структурою й зовнішніми функціями. Історичний дає 

можливість при аналізі розвитку соціальної системи використовувати методи 

наукового прогнозування з метою її удосконалення. Наведений підхід 

дозволяє застосовувати системну методологію до будь-якої соціальної 

системи, в тому числі і правової.  

На підставі загальних розробок системного підходу Д. А. Керімов 

запропонував власний варіант визначення системи у праві: це об'єктивне 

об'єднання за змістовними ознаками певних правових частин у структурно 

впорядковану цілісну єдність, що характеризується відносною самостійністю 

й стійкістю і автономністю функціонування 50, с. 278. При цьому 

правознавець називає такі суттєві ознаками поняття «система у праві»: 

– частини системного правового цілого об'єктивно об'єднані. У даному 

випадку йдеться про те, що частини існують не самі по собі, а лише в рамках 

єдиного цілого; 

– частини системного цілого поєднані між собою за певними 

змістовними ознаками, які характеризують субстанціональні особливості їх 
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властивостей і зв'язків; 

– системне правове ціле утворює єдність у результаті структурної 

впорядкованості його частин, що визначає їх функціональну залежність і 

взаємодію. Упорядкованість частин та їх функціональна взаємодія 

притаманні системному утворенню, але єдність системи зумовлюється не 

тільки впорядкованістю частин, що входять до неї, а й субстанціональною 

природою останніх; 

– властивість відносної самостійності розкривається в 4-х аспектах: а) 

незвідність якостей цілого до якостей системоутворюючих частин, б) 

здатність видозмінювати складові частини і створювати нові в межах єдності, 

в) система права може виступати у вигляді частини або підсистеми більшої 

системи й сама у межах своєї органічної єдності розчленятися на системи 

іншого рівня, г) наявність у системи зв'язків із зовнішнім середовищем; 

– структурна впорядкованість додає системі відносну стійкість; 

– відносна автономність функціонування як наслідок відносної 

самостійності, ступінь якої зумовлюється рівнем системи 50, с. 278, 279. 

До складних юридичних категорій належить і поняття «система права». 

Теоретичне розроблення феномену останньої розкриває перспективи більш 

глибокого і всестороннього пояснення конкретних правових явищ, 

удосконалення законодавства і правореалізуючої діяльності, порівняння 

ефективності правового регулювання з рівнем індивідуальної й суспільної 

правової культури, визначення ступеня впливу юридичної науки на практику. 

Категорія «система права» має доктринальний рівень. За влучним 

висловом Л. Б. Тіунова, ми «одягаємо» право в систему 46, с. 13, 14. 

Виникає питання про взаємозв'язок понять «системи права» і «право як 

таке». Щоб його прояснити, потрібно насамперед зіставити цільове 

призначення названих понять. Якщо основна мета права – регулювання 

суспільних відносин, то системи права – створення найбільш доцільного 

функціонального механізму регулювання останніх. Саме в цьому й полягає 

основна їх різниця. Цей механізм важливий не тільки для нормотворця, а й 



57 

 

для звичайного пересічного суб'єкта. Він допомагає йому легше опанувати 

систему впорядкування суспільних відносин, розібратися в розгалуженій 

системі нормативних актів, а значить, захищає його від зловживань з боку 

можновладців. Якщо право набуває рис системи, воно стає вже не простим 

інструментом у руках панівного класу, а набуває певного ступеня 

незалежності від державної влади й тому більше відповідає інтересам 

суспільства загалом, а не його окремих прошарків. Отже, тільки в системі 

право є тим чинником, який стримує свавілля органів державної влади й 

органів місцевого самоврядування. 

Серед науковців-правознавців немає значних розбіжностей щодо 

тлумачення поняття «система права». Зазвичай її трактують як внутрішню 

побудову діючого в державі права, що виражає єдність норм, які його 

складають, та їх розмежування на галузі, інститути й підгалузі права. 

Система права відображає об’єктивні потреби, ґрунтується на спільності 

принципів і конструкцій, які мають сталий характер. У процесі розвитку 

законодавства відбувається перехід загальних об’єктивних закономірностей в 

систему законодавства. Система права виступає тим орієнтиром, який 

визначає побудову й розвиток законодавства. Подібно тому як цілісні 

утворення природи й саме суспільство як ціле суть результат 

природноісторичного процесу, так і утворення законодавцем законодавчих 

цілісностей підкорюється об’єктивному праву, об’єктивній необхідності  

природноісторичним закономірностям суспільного розвитку. 

Система права характеризується такими ознаками: 

а) має об’єктивний характер і складається відповідно до потреб 

суспільного розвитку; 

б) є цілісною і структурованою, тобто складається із взаємопов’язаних 

структурних елементів;  

в) є несуперечливою й узгодженою всередині, оскільки її складники 

знаходяться у відносинах взаємозалежності, взаємо-підпорядкування, 

координації і взаємовпливу; 
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г) її розвиток, полягає у здатності змінювати свою внутрішню 

організацію, здійснюється шляхом реагування на імпульси, що надходять із 

зовнішнього середовища 51, с. 104. 

Основним структурним елементом системи права на сьогоднішній день 

залишається галузь права, а також супроводжуючі її підгалузі, інститути й 

підінститути. Для ефективного функціонування національної системи права 

на передній план висувається проблема оптимізації функціонування окремих 

її компонентів. Іншими словами, створення системи права, що ефективно діє 

і здатна адекватно реагувати на сучасні потреби суспільного розвитку, 

вимагає вдосконалення кожного окремо взятого її складника, що у свою 

чергу, підвищує рівень організуючого і стабілізуючого впливу на всі сфери 

життя суспільства.  

Слід чітко розрізняти поняття «система права» правову систему. Ю. М. 

Гайдидей аргументує, що остання є частиною громадянського суспільства, 

що складається із сукупності взаємозалежних і взаємодіючих правових явищ, 

утворюючих відносно стабільну організацію і покликаних урегульовувати 

сформовані суспільні відносини [52, с. 12]. Суть правової системи полягає в 

тому, що вона виражає баланс інтересів різних соціальних груп, верств, 

класів суспільства. Ці інтереси отримують віддзеркалення у праві, законах та 

інших елементах системи у виді державної волі, що спирається на 

можливість владного примусу до належної поведінки й покарання 

порушників юридичних приписів. Ця система виступає важливим 

стабілізуючим і організуючим чинником. Досягти реалізації цієї мети вона 

зможе за допомогою ефективного функціонування всіх своїх структурних 

елементів. Компонентами правової системи О. І. Харитонова й Є. О. 

Харитонов, називають: а) право як сукупність створених державою норм, б) 

законодавство як форму вираження цих норм, в) правові інституції, що 

здійснюють правову політику держави, г) судову та іншу юридичну 

практику, д) механізм правового регулювання, е) процес право реалізації, є) 

права, свободи та обов’язки громадян, ж) систему правовідносин, що 
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функціонують у суспільстві, з) законність і правопорядок, и) правову 

ідеологію суб’єктів права, і) системні зв’язки, що забезпечують єдність, 

цілісність і стабільність системи, й) інші правові явища, що утворюють 

інфраструктуру правової системи (наприклад, правосуб’єктність, правовий 

статус, юридична відповідальність, законні інтереси та ін.) [53, с. 26, 27]. 

Отже, правова система, як багатогранне правове явище, складається з 

найважливіших компонентів, які відображають і формують правове життя 

суспільства. 

М. І. Матузов зазначає, що галузь права, як складник системи права, не 

«вигадується», а народжується із соціальних і практичних потреб [54, с. 396]. 

Умови, необхідні для виникнення самостійної юридичної галузі, охоплюють: 

а) ступінь своєрідності тих чи інших відносин; б) їх окрему частку; в) 

неможливість урегулювати відносини, що виникли, за допомогою норм 

інших галузей права; г) необхідність застосування особливого методу 

регулювання цих відносин.  

Як самостійний методологічний інструмент, значення якого в 

юридичній науці останнім часом значно зросло, слід визнати типологізацію. 

У дослідженні системи права вона дозволяє: по-перше, показати кількісні і 

якісні параметри структурних відокремлень у праві; по-друге, об'єднати 

різновеликі у своєму історичному й соціальному розвитку правові масиви і 

на одному етапі їх функціонування пояснити їх ознаки, взаємозв'язки й 

відмінності; по-третє, застосувати найважливіші діалектичні категорії 

загального, особливого й одиничного в оцінюванні різноманітних елементів 

сучасної системи права, підкреслити їх багатоваріантність і 

багатоаспектність. Типологія юридичних галузей становить собою необхідну 

передумову різностороннього диференційованого аналізу всього діючого в 

державі правового масиву в контексті наступності його історичного розвитку 

і якісного оновлення на сучасному етапі. 

Г. П. Курдюк типологізацію галузей права визначає як послідовний 

науково обґрунтований процес розчленування загального правового масиву 
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елементарних частинок – норм що його складають, на різні структурні 

утворення – елементи системи права, що проходить за сукупністю типових 

ознак і якостей [55, с. 100]. Отже, об'єктом типології права виступатиме його 

структурний підрозділ – тип галузей права. Однак типологізацію не слід 

ототожнювати із класифікацією, оскільки типології є характерним більш 

високий рівень абстракції. Типологізація дозволяє встановити кілька рівнів 

юридичних утворень, кожен із яких відокремлюється на підставі 

притаманних йому типових ознак норм, інститутів і галузей права. У їх числі 

ознаки загальні, типологічні (субстанціональні), внутрішньо типові, а також 

специфічні риси. 

С. С. Алексєєв виступає за визнання кожної юридичної галузі 

необхідним компонентом у системі права, а тому всі галузі потрібні і, в 

принципі, «… не можуть розглядатися як підрозділи різного рангу» [56, с. 

188, 189]. Однак далі правознавець виокремлює вже інший акцент, за яким 

«рівний ранг усіх галузей права» не виключає того, що останні можуть 

займати (і в дійсності займають) різне положення: по-перше, це профілюючі 

(фундаментальні) галузі (державне, адміністративне, цивільне, кримінальне 

право, процесуальні галузі); по-друге, інші основні галузі (трудове, земельне, 

сімейне, фінансове право, право соціального забезпечення); по-третє,  

комплексні галузі (морське, банківське, господарське, страхове, 

природоохоронне право) [56, с. 247-259]. Як, підкреслює вчений, «… 

розглядаючи різновиди галузей права, необхідно одразу провести чітке 

розмежування між основними галузями, які виражають головну структуру 

права, і комплексними галузями» [57, с. 184].  

Д. М. Лук’янець за ґенезою правового регулювання поділяє галузі 

права на галузі системоутворюючого рівня (конституційне право); 

методоутворюючого рівня (адміністративне, цивільне й судове право) і 

предметного рівня (трудове, банківське, сімейне, житлове, фінансове право) 

[58, с. 3-6]. М. С. Кельман, О. Г. Мурашин і Н. М. Хома про поділяють галузі 

права на профілюючі (традиційні), процесуальні і спеціальні [59, с. 372]. 
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Критерієм цієї типологізації є ступінь об’єднання в межах однієї галузі права 

матеріальних і процесуальних норм. Так, профілюючі галузі становлять 

собою систему матеріальних норм, процесуальні – систему процесуальних 

норм, спеціальні поєднують у собі й матеріальні і процесуальні норми. 

В. П. Мозолін пропонує конституційне право, як генеруюче джерело 

права всіх правових утворень, що входять до системи права, вважати таким, 

що має особливий статус, а тому це право не можна визначати, за 

термінологією автора, «гілкою» системи права. Другий рівень  «основні 

гілки права», яких на сьогодні 6 (цивільне, трудове, адміністративне, 

податкове, кримінальне, процесуальне право), критеріями виокремлення яких 

є: (а) предмет регулювання; (б) властивий тільки їм тип правовідносин, 

єдність структури й цілісності; (в) їх регулятивні можливості. Третій рівень 

пов’язаний із правовими утвореннями, що функціонують в окремих сферах 

життєдіяльності суспільства й держави. За своїм характером вони є 

комплексними правовими утвореннями й не належать до розряду «гілок 

права», оскільки їм не властиві відповідні ознаки [60, с.111, 113]. 

Г. П. Курдюк взагалі заявляє, що з урахуванням існуючих підходів до 

розуміння галузі права та її ознак доречними є такі підстави типологізації 

галузей права: 

а) за методикою й особливостями організації предмета правового 

регулювання − інтегруючі, комплексні і предметні; 

б) за способом утворення − профілюючі (базові, основні), комплексні, 

спеціальні; 

в) за інтересом і методом правового регулювання − публічне, приватне 

й соціальне право; 

г) за способом функціонування − автономні (матеріально-

процесуальні) і залежні (чисто матеріальні й чисто процесуальні); 

д) залежно від економічного орієнтування − економічне право; галузі 

публічного права, орієнтовані на управління економічними процесами 
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суспільства; галузі права, орієнтовані на захист інтересів особистості в 

економічній сфері в умовах глобалізації [55, с. 148]. 

При цьому, з погляду дослідниці, останнім часом позначився ще один 

підхід до проблеми типологізації, в основу якого покладені спеціальні 

інтереси суб'єкта (права людини, гуманітарне право, регіональне право та 

ін.). Однак цей критерій, вважає вчена, більшою мірою тяжіє до визначення 

галузей законодавства [55, с. 148]. 

У перебігу подальшого дослідження спробуємо визначити місце 

трудового права України у національній системі права.  

Виваженим вбачається міркування Ю. В. Черткової, що для вітчизняної 

науки трудового права характерним є доволі широке розуміння відповідної 

галузі, покликаної служити цілям охорони праці, а не тільки захисту 

інтересів найманих працівників. Ця теза відповідає сутності трудового права, 

історія виникнення й розвитку якого пов'язана, з одного боку, зі 

становленням промислового виробництва й розширеним використанням 

найманої праці, а з другого – з ідеєю гуманізму, поступовим усвідомленням 

людини, її життя і здоров'я вищими цінностями. Проте в добу соціалізму 

навіть мета захисту інтересів трудящих досягалася насамперед жорстким 

публічно-правовим регулюванням, за допомогою чого трудівника захищали 

навіть від нього самого (наприклад, жорстко обмежувалося сумісництво, що 

пояснювалося тим, що людина могла на шкоду собі укласти договір про 

сумісницьку роботу й тим самим, маючи право на відпочинок, фактично 

позбавити себе цього права й заподіяти шкоди своєму здоров'ю). Перехід 

країни до ринкової економіки багато чого змінив. Але проблема 

співвідношення публічної і приватної тенденцій у розвитку трудового права 

в законодавстві не була вирішена належним чином, оскільки для цього не 

було створено теоретичних передумов [61, с. 108]. За таких обставин 

тенденції публічні в цій царині не були доведені до логічного завершення, як 

і не розвивалися в напрямку доцільності й розумності приватні.  



63 

 

Хоча з плином часу і змінюються культури, цивілізації, державні й 

політичні устрої, незмінним залишається поділ суспільних відносин на 

публічні і приватні, а значить зберігається й система права, заснована на 

цьому поділі. Це зумовлено різним праворозумінням, систематизаційними 

підходами, юрисдикцією органів державної влади тощо. Причини дихотомії 

права лежать передовсім у різному характері відносин між людьми, між 

людьми й державою, між державами. І якщо між людьми виникають 

відносини переважно приватного характеру, побудовані на особистому чи 

приватному інтересі, то відносини між людьми й державою чи між 

державами побудовані на основі інтересу загального, спільного, отже, 

публічного. Публічне право впорядковує відносини спільного інтересу, тобто 

все, що пов’язано із задоволенням загальних потреб, захистом інтересів 

всього суспільства й держави. Держава, у свою чергу, створює інститути, а 

допомогою яких можна було б належним чином регулювати суспільні 

відносини й забезпечувати універсальний, загальнодержавний інтерес. 

Проблема розмежування публічного і приватного права з першого 

погляду може здатися лише науковою, яка в сучасній Україні не матиме 

практичного значення. Але, як відомо, практика законотворення і 

правозастосування формується під впливом наукової доктрини. А на 

вирішення зазначеного питання з методологічної точки зору сьогодні 

звертають недостатню увагу, що в першу чергу зумовлено понад 70-річною 

негласною забороною на згадування в радянській юридичній науці поділу 

права на публічне і приватне. Так, П. І. Стучка, вважаючи такий поділ надто 

спрощеним, висловлював сумнів щодо його доречності в умовах соціалізму, 

оскільки «.. за змістом своїм радянське цивільне право відрізняється від 

буржуазного вже тим, що у ньому, ... міститься не одне лише приватне право, 

але й публічне» [62, с. 590].  

Досліджуючи особливості радянського права, болгарський учений Т. 

Живанович ще в 50-х роках ХХ ст. зробив висновок, що відмова від поділу 

права на публічне та приватне не відповідає характеру радянського права, 



64 

 

оскільки така відмова випливає з неправильного тлумачення ленінського 

положення «ми нічого «приватного» не визнаємо, для нас усе в галузі 

господарювання є публічно-правовим, а не приватним». Як доказ на користь 

своєї точки зору фахівець наводить такі аргументи: те, що засоби і способи 

виробництва в СРСР знаходяться в руках держави, не означає, що остання 

виступає як їх власник; те, що держава втручається у приватно-правові 

відносини не означає, що вони перестають бути приватними, вони 

залишаються приватно-правовими відносинами, тому що їх суб’єкт виступає 

як приватна особа [63, с. 384]. За радянських часів обґрунтована 

багатогалузева структура системи права на противагу дихотомічному поділу 

права не мала міцного методологічного фундаменту, в результаті чого 

постійно виникали дискусії стосовно критеріїв виокремлення певних 

структурних елементів, наявності (або ж відсутності) тієї чи іншої галузі 

права. 

Загалом же право приватне і публічне утворюють діалектичну єдність. 

Вони начебто взаємно відштовхуються і водночас взаємно притягуються, 

доповнюючи одне одного. Межа між ними є конкретно-історичною, отже, 

мінливою. 

Підтримаємо позицію О. В. Гончарук, яка, проаналізувавши новітні 

підходи до порушеного питання, виділяє 3 основні групи критеріїв 

розмежування права на публічне і приватне: 

1. Критерій інтересу. Його суть полягає в тому, що публічне право 

належить до інтересів держави, а приватне − до інтересів окремих фізичних 

чи юридичних осіб. Інакше кажучи, публічне право захищає інтереси 

держави у процесі її функціонування, а приватне право виступає захисником 

приватних, індивідуальних інтересів членів суспільства. Цей критерій зазнав 

певних модифікацій протягом дослідження явища права, зокрема, до нього 

було додано декілька інших критеріїв (приміром, критерій розподілу права на 

публічне і приватне за суб’єктом). 
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2. Критерій захисту інтересів. За цим критерієм на перше місце 

виступає ініціатор захисту порушених інтересів. Згідно з ним, якщо цей 

захист розпочинається від імені держави й незалежно від волі окремої особи, 

використовуються позови публічного провадження, а значить і норми 

публічного права. Коли ж захист порушеного права розпочинається 

виключно з ініціативи потерпілої особи, він регулюється за допомогою норм 

приватного права. 

3. Критерій методу. За ним публічне право застосовує імперативний 

метод правового регулювання, або метод субординації; приватне ж право 

використовує переважно диспозитивний метод правового регулювання [64, с. 

40-43]. 

Отже, приватне право становить собою сукупність норм, що 

регулюють суспільні відносини (діяльність), у яких реалізується приватний 

інтерес або виникає необхідність його охорони; а публічне право – це 

сукупність норм, що теж регулюють суспільні відносини (діяльність), але в 

них реалізується інтерес публічний або виникає необхідність його охорони. 

Віднесення ж певної галузі до приватного або публічного права має умовний 

характер і здійснюється відповідно до переваги в них засад приватно-

правових або публічно-правових. 

Взаємопроникнення зазначених засад дозволяє виділяти своєрідний 

прошарок між приватним і публічним правом – так зване соціальне право, до 

якого й належить трудове право як один із його складників. П. І. Стучка ще в 

1919 р. вказував, що настав час розпочати класифікацію, «зведення всього 

пролетарського права перехідного часу в систематичний збірник», перше 

місце в якому повинна посісти радянська Конституція, потім цикл 

соціального права, що включає в себе право сімейне й соціального 

забезпечення, далі майнові права – скасування приватної власності на землю, 

націоналізація землі й виробництва тощо і на завершення – правила про 

працю [62, с. 269, 270]. Наведене висловлювання свідчить, що навіть у перші 

роки радянської влади ще не склалося чіткого уявлення про відмінності 
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систематизації права і законодавства. Тим не менше, цінним для нас у цьому 

вислові є постановка питання про соціальне право, оскільки цей напрямок у 

систематизації права так і не отримав свого завершеного оформлення в 

радянський період, і саме, мабуть, тому питання про нього помітно 

актуалізувалося останнім часом. 

Зарубіжні правознавці все частіше ведуть мову про публіцизацію 

приватного права і про його виникнення як результат соціального права. За 

словами японського вченого Т. Дзіро, «… останнім часом говорять то про 

публіцизацію приватного права, то про проникнення публічного права в 

приватне». Публіцизацію приватного права вчений називає не чим іншим, як 

«… прямим проявом тенденції, яка полягає в тому, що... відбувається 

проникнення права, що має характер владності, субординації й суспільного 

блага, у колишню сферу права, що мала характер рівності, самообмеження й 

особистого блага» 65, с. 100.  

Ухвалена Міжнародною конференцією праці МОП у 1998 р. 

Декларація основних принципів та прав у світі праці 66 виходить з таких 

фундаментальних положень: 

– соціальна справедливість має найбільшу значущість у забезпеченні 

умов загального й міцного миру; 

– економічне зростання має найбільшу значущість, але не є достатнім 

для досягнення рівності, соціального прогресу й викорінення бідності; 

– економічна політика й соціальна політика повинні бути 

компонентами, що підсилюють один одного, сприяють створенню умов для 

широкомасштабного і стійкого розвитку; 

– для зусиль по збереженню зв'язків між соціальним прогресом та 

економічним зростанням особливе значення й сенс має гарантія дотримання 

фундаментальних принципів і прав у світі праці. 

У кожному суспільстві праця є тією головною ланкою, яка об'єднує 

всіх його членів у єдиний соціальний організм і визначає відносини між 

усіма його прошарками й соціальними групами. Трудова діяльність у різних 
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її проявах є тим фундаментом, на якому ґрунтується вся конструкція 

суспільних відносин. Будь-який процес трудової діяльності, на переконання 

О. В. Кузьменко, можна розглядати з 2-х точок зору: з позиції його 

природного змісту, описуваного функціональними характеристиками дій 

індивіда, і з позиції соціальної, що розглядає громадські взаємодії людей у 

процесі праці. Природний вміст праці виражається в технології процесів 

трудової діяльності й регламентується насамперед відповідними техніко-

організаційними нормами. Соціальна сторона праці більшою мірою 

відображає його роль і місце в суспільному устрої і знаходиться переважно у 

площині правового регулювання 67, с. 35. 

Трудове право є однією з тих небагатьох юридичних галузей, які, з 

одного боку, найбезпосереднішим чином взаємопов'язані з мікро- й 

макроекономічними процесами в державі, а з другого − безпосередньо 

впливають на рівень добробуту й соціальний клімат у суспільстві. Не 

випадково у Преамбулі КЗпП України 68 говориться, що цей законодавчий 

акт визначає правові засади й гарантії реалізації громадянами України права 

розпоряджатися своїми здібностями до продуктивної і творчої праці, а ст. 1 

його завдання визначає наступним чином: «Кодекс законів про працю 

України регулює трудові відносини всіх працівників, сприяючи зростанню 

продуктивності праці, поліпшенню якості роботи, підвищенню ефективності 

суспільного виробництва і піднесенню на цій основі матеріального і 

культурного рівня життя трудящих, зміцненню трудової дисципліни і 

поступовому перетворенню праці на благо суспільства в першу життєву 

потребу кожної працездатної людини. Законодавство про працю встановлює 

високий рівень умов праці, всемірну охорону трудових прав працівників». 

Одним із фундаментальних прав людини, встановлених міжнародно-

правовими актами й визнаних державами світу, є право на працю. Воно 

належить до групи соціально-економічних прав і в загальному сенсі відбиває 

потребу людини створювати і здобувати джерела існування для себе і своєї 

сім’ї, реалізовувати власний творчий потенціал, виражати свою особистість.  
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Підставою для виникнення трудових відносин є трудовий договір. 

Частина 1 ст. 21 КЗпП України визначає трудовий договір як угоду між 

працівником і власником підприємства, установи, організації або 

уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник 

зобов'язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням 

внутрішньому трудовому розпорядку, а власник підприємства, установи, 

організації або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов'язується 

виплачувати працівникові заробітну плату й забезпечувати умови праці, 

необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, 

колективним договором та угодою сторін. Виходячи із цієї дефініції С. В. 

Мороз виділяє такі основні функції трудового договору: а) він виступає 

засобом реалізації права на працю; б) є підставою виникнення трудових 

відносин; в) служить регулятором раціонального використання кадрів і 

підвищення стабільності трудових відносин 69, с. 112. «Потреба в чужій 

праці, – робить висновок Л. С. Таль, – у практичному житті задовольняється 

шляхом договору подвійним чином: або робота обіцяється працівником у 

вигляді власної господарської діяльності, відособленої від діяльності 

роботодавця (підприємницька праця), або роботодавець здобуває право 

протягом певного часу і в певних межах розпоряджатися чужою робочою 

силою як знаряддям у своїй господарській діяльності, направляючи її за 

своїм розсудом (службова праця)… Правовою формою для такого 

пристосування робочої сили однієї людини до завдань іншої і служить 

трудовий договір» [70, с. 80]. Отже, укладення трудового договору є 

юридично значимим фактом як для працівника, так і для роботодавця. У 

випадках, передбачених законодавством, статутними документами або 

нормативними актами роботодавця, колективним договором, трудовий 

договір укладається на підставі: (а) призначення на посаду, (б) обрання на 

посаду, (в) результатів конкурсу, (г) рішення суду. Трудові відносини 

виникають з дня початку працівником роботи за наказом чи розпорядженням 

роботодавця.  
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На внутрішню специфіку трудових відносин, невластиву цивільному 

праву, вказував Р. З. Лівшиц: «Найм праці – не звичайний майновий найм. 

При звичайному наймі об'єктом договору є той чи інший товар. При наймі 

праці об'єктом договору є праця, цілеспрямована діяльність людини. І якщо 

товар – це завжди певний майновий об'єкт, згусток майна, то праця людини – 

це єдність майнового й соціального елементів. Носій праці – людина − є 

вищою суспільною цінністю, яка не може бути зведена до цінності майнової. 

Соціальний елемент праці, його невід'ємність від особистості людини 

вимагають визнання того, що праця не є товаром (п. 1а Декларації стосовно 

цілей та завдань Міжнародної організації праці). Неможливість зведення 

праці до товару, її соціальний зміст обумовлюють специфіку регулювання 

майнових відносин у праці, неможливість зведення трудового права до 

цивільного» 71, с. 19.  

Праця є складним і багатогранним процесом взаємодії людини з 

довкіллям. Адже саме праця покликана забезпечувати фізіологічний і 

духовний рівень життя відповідно до досягнутого суспільного прогресу. 

Завдяки цьому людина праці потребує і від держави, і від роботодавця більш 

поважного ставлення до неї. Спираючись на те, що людина не має власних 

засобів виробництва, але за наявності здатності до праці вона забезпечується 

державою свободою вибору роду роботи, В. О. Процевський називає такі 

сутнісні ознаки правового регулювання найманої праці: а) на законодавчому 

рівні державою мають бути встановлені обов’язкові для роботодавця вимоги 

– від прийняття працівника на роботу до його звільнення; б) організовувати 

процес праці й управляти ним повинен роботодавець, як і забезпечувати 

умови праці, зміст яких визначено Міжнародним пактом про економічні, 

соціальні і культурні права; в) розподіл результатів праці між найманим 

працівником і роботодавцем має вирішуватись угодою сторін, але з 

урахуванням рівня добробуту суспільства 72, с. 343, 344. 

Природа трудового права є дуалістичною, позаяк вона поєднує як 

приватні, так і публічні характеристики. І це закономірно, оскільки ця галузь 
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сформувалася як органічне поєднання 2-х основних інститутів: приватно-

правового інституту трудового договору, який сформувався в надрах 

цивільного права, і публічно-правового інституту охорони праці, що 

функціонував у межах адміністративного (раніше – поліцейського) права. 

Що стосується цієї тези, то Л. С. Таль ще в 1916 р. виділяв: (а) приватне 

промислове (трудове) право, предмет якого включає в себе відносини, 

пов'язані з хазяйської владою, нормативними угодами і трудовим (робочим) 

договором і (б) публічне промислове (трудове) право, предмет якого 

становлять відносини, пов'язані із застосуванням законів щодо умов охорони 

праці, організації нагляду за промисловістю та ін. 73, с. 2, 3. Оскільки 

трудове право в умовах ринкової економіки впорядковується переважно 

відносини приватних осіб – працівника і роботодавця, то з цієї позиції його 

можна розглядати як право приватне. Однак державне втручання в ці 

відносини є досить помітним, воно виявляється у встановленні принципів 

регулювання трудових відносин, у визначенні меж договірної регламентації, 

в окресленні мінімально допустимого рівня правових гарантій для 

працівника, які в договірному порядку не можуть погіршуватися. Натомість 

відносини держави з роботодавцями і громадянами з таких питань, як 

охорона праці, сприяння зайнятості і працевлаштуванню, трудові спори слід 

розглядати як сферу переважно публічно-правового регулювання. 

У сторін трудового договору, порівняно з учасниками цивільно-

правового договору, немає рівності, автономії волі й майнової самостійності. 

Як підкреслює Ю. В. Черткова: «держава зобов'язана втручатися у відносини 

між сторонами трудового договору набагато більше, ніж вона втручається у 

відносини між сторонами цивільно-правових відносин. Причиною такого 

обов'язку держави є саме відсутність рівності між сторонами трудових 

відносин, необхідність забезпечити кожній людині можливість реалізувати 

конституційне право на працю. Головне в розглянутому критерії є те, що в 

цивільному праві взагалі… втручання держави в угоду являє собою крайній і 

нетиповий для цивілістики механізм, своєрідну страховку, якою сторони 
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користуються досить рідко, не зумівши змусити свого контрагента 

дотримувати прийняті ним на себе зобов'язання й звертаючись за захистом 

своїх порушених прав до суду. У трудовому ж праві держава втручається у 

відносини сторін частіше й глибше, вона детально розписала основні 

правила, за якими сторони конкретного трудового договору будують свої 

відносини» 74, с. 87. 

Виникнення й подальшу ґенезу соціального права нерозривно 

пов’язують із доктриною соціальної держави. В. О. Торлопов доводить, що 

держава такого типу виникла як відповідь на такі соціальні явища, як-от: (а) 

індустріалізація й перехід до індустріального суспільства, що різко знизило 

роль традиційних інститутів – гільдій, цехів, родини, які надавали соціальну 

допомогу; (б) сучасна бюрократія, розвиток якої зробило можливим 

всеосяжне соціальне забезпечення; (в) демократія, оскільки введення 

загального виборчого права призвело до колективного фінансування ризиків 

і витрат коштів на соціальне забезпечення; (г) інтереси робітничого класу, 

тому що соціальна держава звужує рамки дії ринку, виводячи деякі суспільні 

сфери за рамки дії останнього; (д) капіталізм, оскільки ринкова економіка 

вимагає відповідної турботи про тих, хто програє в боротьбі за виживання 

[75, с. 34].  

Поява феномену «соціальна держава» зафіксувала потребу 

громадянського суспільства змінити природу державності, коли цілком 

очевидною постала необхідність переходу моделі державності від 

поліцейської до ліберальної, а вже потім до соціально орієнтованої. Ця 

держава взяла на себе зобов’язання піклуватися про добробут своїх громадян, 

забезпечувати соціальний захист і підтримку всіх членів суспільства і при 

цьому не зазіхати на їх свободу й гідність. Основним завданням сучасної 

держави як соціально-правового утворення має бути піклування про людину. 

Це ілюструє, наприклад, Конституція України, у ст. 3 якої передбачено, що 

людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека є 

найвищою соціальною цінністю в державі. Тому остання повинна 
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гарантувати безпечне функціонування й нормальний розвиток тієї сфери 

права, яка «коріниться у свободі людини», й «первинно реалізовує важливу 

природну сторону біосоціального підґрунтя права» [76, с. 53]. Для соціальної 

держави характерним є постійний діалог людини з державою у сферах: 

політики, економіки, культури. Принцип соціальної державності не лише 

покладає на державу зобов’язання забезпечувати соціальні права громадян, й 

може розглядатися як указівка на можливість і необхідність демократичних 

суспільних перетворень.  

Ю. О. Тихомиров до галузей соціального права відносить «галузі 

публічного права, прямо звернені до захисту інтересів людини і 

громадянина» [77, с. 36], і звертає увагу на характерне для них «своєрідне 

переплетіння «приватних» і «публічних» начал. «Галузі соціального права, – 

підкреслює фахівець, – або містять своєрідний баланс цих начал, або 

відбивають навіть пріоритет «публічних начал» як ефективного способу 

забезпечення особистих інтересів. Особливо це помітно там, де одночасне 

злиття індивідуальних інтересів у спільний інтерес вимагає публічно-

правового регулювання, детальної регламентації обов'язків і повноважень 

державних органів, введення заходів відповідальності» [77, с. 35]. Саме 

таким є трудове право України як галузь, покликана врегламентувати 

відносини по застосуванню такої важливої й невіддільної властивості 

людини, як здатність до праці. Соціальне право забезпечує реалізацію 

функцій соціально-правової держави, головною метою яких є утворення 

найбільш повних всесторонніх форм людської солідарності, соціалізації 

особи, стимулювання творчої активності, забезпечення гідності людини, її 

безпеки й особистої свободи. Воно сприяє утвердженню в суспільстві 

соціальної справедливості, без втілення якої неможливі повний розвиток 

суспільства, свобода, задоволення потреб та інтересів людини, створення 

умов для соціальної безпеки, формування й розвиток соціально-ринкової 

економіки, а також соціально організованого господарства, оптимальної 
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єдності економічної доцільності й соціальної справедливості, приватної й 

державної власності.  

Особливість галузей соціального права, на думку Ю. К. Толстого, 

полягає у специфіці об'єкта відносин, «… що зумовлює об'єктивну 

необхідність регулювати в широких масштабах відносини з охорони й 

використання їх об'єкта на засадах влади й підпорядкування, відступаючи з 

метою виконання загальносоціальних і соціалізаторської функцій від 

принципу рівності сторін» [78, с. 136]. Х. Ф. Цахер акцентує увагу на 3-х 

визначальних характеристиках соціального права: (а) воно служить 

забезпеченню людської гідності не тільки при загрозі інституціонально-

бюрократичного вторгнення, а й у повсякденній боротьбі за гідні умови 

життя; (б) воно повинно бути гарантом рівності громадян у державі, а 

забезпечення рівності неможливе без ідеї добробуту; (в) у правовому аспекті 

воно означає задоволення потреб і вільний розвиток здібностей кожної 

людини за умови, що останній буде гармонічно поєднуватися із свободою 

інших індивідів [79, с. 9].  

Як публічне і приватне, соціальне право теж має власні предмет і 

метод. О. Є. Мачульська предмет соціального права визначає як: а) 

соціальний захист (зайнятість, умови праці, оплата й охорона праці, 

соціальне й пенсійне забезпечення, соціальне страхування, охорона здоров'я, 

освіта, професійне навчання тощо); (б) правове регулювання порядку 

формування й діяльності органів та установ соціального захисту − державних 

і недержавних, а також благодійних організацій; (в) правове регулювання 

промислових відносин, що сприяє ефективному функціонуванню 

міжнародних ринків праці [80, с. 19, 20]. Н. М. Оніщенко доходить висновку, 

що метод соціального права – це сукупність прийомів і засобів впливу, які 

відображають особливості предмета регулювання і забезпечують належну 

поведінку учасників зазначених відносин. До найбільш характерних 

прийомів регулювання соціальних відносин слід віднести: поєднання 

локального та централізованого регулювання; договірного і законодавчого 
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визначення обов'язків суб'єктів; судовий порядок застосування санкцій і 

охорони прав; надання матеріального забезпечення тощо [81, с. 314]. 

Отже, соціальне право становить сукупність норм права, за допомогою 

яких держава та її органи провадять соціальну політику, спрямовану на 

соціальний захист населення. 

На сьогодні категорія «соціальний захист» не має чіткого, 

однозначного тлумачення, навіть попри те, що вона не є чимось новим для 

нашого суспільства. І. В. Яковюк під соціальним захистом розуміє діяльність, 

спрямовану на запобігання порушенню соціально-економічних прав, на те, 

щоб зробити останні можливими й реально здійсненними [82, с. 125]. 

Понятійно-термінологічний словник із соціальної роботи за загальною 

редакцією І. В. Козубовської й І. І. Миговича поділяє наведений підхід і 

трактує соціальний захист як систему принципів, методів, законодавчо 

встановлених державою соціальних гарантій і заходів, що забезпечують 

оптимальні умови життя й потреби населення. Його кінцевою метою 

визнається надання кожному члену суспільства (незалежно від етнічного й 

соціального походження, статі, майнового стану, політичних, релігійних та 

інших переконань тощо) можливості вільно розвиватися, реалізовувати свої 

права й законні інтереси і тим самим підтримувати стабільність у суспільстві 

[83, с. 54].  

Стаття 24 Конституції України проголошує, що не може бути привілеїв 

чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, за політичними, релігійними 

та іншими переконаннями, за статтю, етнічним і соціальним походженням, 

майновим станом, місцем проживання, мовними та іншими ознаками, отже, з 

цього випливає, що соціальний захист є одним з інститутів, який забезпечує 

права та свободи громадян, у тому числі й у царині праці. Перехід 

суспільства до відносин ринкової економіки, загостривши соціальні 

проблеми, поставив у центр громадської думки подальший розвиток 

соціального захисту населення. Досвід країн Європи свідчить, що нормальне 

паралельне функціонування ринку й надійного соціального захисту 
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населення – необхідна і своєрідна плата суспільства, бізнесу й роботодавців 

за соціальний мир, стабільність існуючої системи й можливість ведіння 

належної господарської діяльності. 

 

 

 

1.3. Власні принципи як критерій виокремлення галузі трудового права 

До числа проблем юридичної науки, що не втрачають своєї 

актуальності з плином часу, належать питання систематизації права на галузі. 

Дослідження галузі як елемента системи права, її сутності, ознак, структури і 

критеріїв виокремлення становить науковий інтерес, викликаний якісною 

зміною стану українського законодавства. Знання про галузі права як 

юридичний феномен мають свої теоретичні постулати, які формувалися 

протягом усієї історії існування самого права, підкорялися закономірностям 

його розвитку й поступово набули вигляд самостійного наукового напрямку. 

Галузі права – це основні його структурні підрозділи, які охоплюють 

усі структурні елементи правової системи, що входять до її складу. Якщо 

норма права виступає первинним «елементом» в правовій галузі, правовий 

інститут – «блоком», підгалузь – правовою спільністю групи правових 

інститутів, галузь можна назвати самостійним, завершальним комплексом, 

спрямованим на врегулювання певної сфери суспільних відносин. 

У дореволюційній юридичній науці проблема поділу права на галузі 

спеціально не виділялась, оскільки основна увага була зосереджена на 

розмежуванні права публічного і приватного. Проте поняття «галузь права» 

існувало, ним оперували при класифікації законів за їх змістом. Таке його 

застосування мало формальний характер і було значною мірою умовним [84, 

с. 4, 5]. 

Основна робота по вивченню системи права була розпочата у 30-х 

роках ХХ ст. Перша нарада фахівців−теоретиків права, яке відбулося в липні 

1938 р., віднесла питання систематизації до розряду першочергових. XVIII 
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з'їзд ВКП (б) запропонував план розроблення системи радянського 

соціалістичного права, який включав такі пункти: (а) про основи радянського 

соціалістичного права, (б) про його джерела, (в) про основні галузі 

радянського соціалістичного права, і встановлював 9 його галузей (державне, 

трудове, колгоспне, адміністративне, бюджетно-фінансове, сімейне, 

цивільне, кримінальне та судове). На думку Д. Є. Петрова, проблема 

обґрунтування такого поділу права на галузі була пов'язана: по-перше, з 

розширенням сфери й подальшою деталізацією правового регулювання. До 

речі, розширення правових відносин, обумовлене зростанням регулюючого 

впливу Радянської держави на суспільні відносини, призвело до 

розгалуження нормативного матеріалу); по-друге, з формальним об'єднанням 

інтересів суспільства, держави й особи, а фактично з переважанням інтересів 

держави над інтересами суспільства, а тих та інших – над інтересами особи, 

що було пов'язано з ліквідацією приватної власності і приватного права в 

галузі економіки; по-третє, з практичними потребами систематизації різних 

сфер законодавства [85, с. 48].  

Одержавлення власності на знаряддя й засоби виробництва, а також 

ліквідація приватно-правових начал зіграли вирішальну роль у справі 

побудови системи радянського соціалістичного права. Після того як так звана 

«єдність інтересів» стерла межу між публічним і приватним правом, виникла 

необхідність у розгляді внутрішньої побудови права з інших позицій, 

відмінних від положень дореволюційної юридичної науки та зарубіжної 

юриспруденції. За цих умов відбувся перехід від пріоритету формально-

вольового критерію диференціації права до матеріально-базисного, що 

відображає джерела права в матеріальному сенсі, якими є не тільки 

виробничі, а й усі інші фактичні життєві відносини між людьми, які 

безпосередньо впливають на характер правових норм і виникаючих на їх 

підставі правовідносин.  

Оскільки диференціація права на публічне і приватне перестала 

відповідати соціалістичній дійсності, стало зайвим схилятися виключно до 
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останнього дуалістичного поділу. У зв'язку з цим у юридичній науці виникло 

серйозне відставання від запитів правової практики. Розвиток як самих 

суспільних відносин, так і їх правового регулювання зумовив висунення на 

передній план проблеми визначення місця і предмета кожної галузі права, її 

меж і відокремлення від суміжних галузей. 

У цей час, по суті, єдиним критерієм розмежування норм права за 

галузями обґрунтовувався предмет правового регулювання. Прагнення 

встановити один-єдиний критерій диференціації системи права на галузі 

призвело до проведення досить різких меж між предметом і методом 

правового регулювання, до зосередження уваги переважно на першому й до 

серйозної недооцінки, навіть применшення значення другого. «Метод, – за 

словами М. О. Аржанова, – тому… не може лежати в основі класифікації, що 

він сам визначається залежно від предмета» [86, с. 19]. Міркування ж про 

можливе об'єднання цих 2-х критеріїв – предмету й методу − розглядалося як 

суперечливе. 

При цьому саме поняття «предмет правового регулювання» у перебігу 

дискусії не зазнало поглибленого дослідження, а запропонована фактично в 

директивному порядку система радянського соціалістичного права не 

спиралася на єдині класифікаційні підстави. Як результат − теоретичні 

конструкції виявилися нездатними відобразити систему радянського права, а 

завданням юридичної науки стало обґрунтування запропонованої партією й 

урядом системи галузей радянського права. 

Під час другої дискусії (1956 − 1958 рр.) на відповідність вимогам часу 

були перевірені висновки попереднього обговорення і ставилося завдання 

більш точно і повно визначити критерії, що лежать в основі поділу права на 

галузі. Л. І. Дембо, обґрунтовуючи необхідність наукового розроблення 

поняття «система права» та її історичної зумовленості, стверджував, що 

«система права – сукупність закладених в ній правових принципів і 

обумовлена цими принципами систематика права» [87, с. 89]. Правознавець 

передумовами існування окремої галузі права називає наявність: а) певних 
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суспільних відносин відповідаючих цій галузі; б) єдності в цьому комплексі 

відносин; в) у держави об'єктивно зумовленого інтересу в самостійному 

регулюванні даного комплексу відносин. Причому єдність зазначених 

відносин забезпечується тим, що в кожній галузі права один із загально-

правових принципів має провідне значення для цементування даного 

комплексу правовідносин [87, с. 91-95]. На противагу йому, Л. С. Галеснік 

наголошував: «система права – це не абстракція, не логічна конструкція, 

покликана тільки пояснити внутрішню структуру чинного права. Система 

права – сама внутрішня структура діючих і застосовуваних в державі 

юридичних норм... Вони утворюють єдність, систему размежовану на галузі, 

бо їх реальну основу складає система суспільних відносин з об'єктивними 

законами розвитку, властивими даній соціально-економічної формації» [88, 

с. 108]. О. С. Іоффе й М. Д. Шаргородський, відкидаючи визначення системи 

права, сформульоване Л. І. Дембо, вказували: «…принципи як положення, 

проголошені людьми, самі потребують пояснення і обґрунтування при 

посередництві реальних суспільних відносин, відображенням яких вони є. 

Ніде не доведено, що існує рівно стільки галузей радянського права, скільки 

є властивих йому принципів» [89, с. 101].  

У той же час В. М. Сирих із сучасних позицій зазначає, що «галузь 

права, будучи різновидом органічної системи, володіє сукупністю якісно 

нових властивостей, виражених в її принципах. А ось Л. І. Дембо, який 

звернув увагу на цю властивість системи права, був ближче до істини, аніж 

його опоненти. Його ж помилка полягала в абсолютизації принципу галузі 

права як критерію класифікації правових норм [90, с. 456]. 

Учасники третьої дискусії, що розпочалась у 80-х роках ХХ ст., 

акцентували увагу на співвідношенні категорій «система права» і «система 

законодавства», визначенні їх відмінностей, дослідженні цілісного й 

елементного складу та на наявності об'єктивного й суб'єктивного у природі 

права. У результаті систему радянського соціалістичного права стали 

трактувати як цілісну єдність правових норм, розподілених по інститутах і 
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галузях відповідно до предмету і методу правового регулювання, що 

пов'язані між собою ієрархічними й координаційними відносинами й мають 

своїм центром правові принципи, які в концентрованій формі виражають 

сутність, мету, основні завдання й функції права на сучасному етапі розвитку 

радянського суспільства [91, с. 343].  

М. І. Коржанський висловив сумніви щодо спроможності предмета й 

методу правового регулювання служити універсальною основою розподілу 

права на галузі. На його переконання, в рамках традиційних уявлень розподіл 

права на галузі є неможливим. Тому він запропонував критеріями такого 

поділу використовувати властивості певних правових норм – їх зміст, 

належність до конкретних інститутів і видів юридичної відповідальності та 

ін. [92, с. 51]. Загалом же учасники цієї полеміки запропонували розширити 

перелік критеріїв, використовуваних при визначенні системи права, й 

додатково до предмета й методу правового регулювання суспільних відносин 

було додано принципи, цілі, завдання й низку інших факторів. 

У цей же час Ц. А. Ямпольська висловила міркування, що 

методологічна роль поняття «галузь права» − не більше як «фікція». Галузей 

як таких у праві немає, отже, немає і проблеми співвідношення системи 

права і системи законодавства, а існує тільки проблема системи 

законодавства. «Намагаючись втиснути право у «прокрустове ложе» галузей, 

 підкреслює правознавець,  ми тим самим заважаємо розвитку науки, 

розгляду права як цілого» [93, с. 95].  

Р. З. Лівшиц, торкаючись проблеми співвідношення системи права й 

системи законодавства, висловив більш радикальну точку зору, 

запропонувавши відмовитися від категорії «галузь права» й використовувати 

як у правовій доктрині, так і на практиці словосполучення «галузь 

законодавства» [94, с. 29-31]. З його погляду, у термінології зберігається й, 

вірогідно, ще довго буде зберігатися термін «галузь права». Треба лише мати 

на увазі, що між цим терміном (коли йдеться про систему норм) і терміном 
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«галузь законодавства» немає різниці. В обох випадках ідеться про систему 

норм, регулюючих певну сферу суспільних відносин» [95, с. 118].  

Розглянута точка зору зазнала аргументованої критики з боку В. Б. 

Ісакова, який зазначив, що утворення єдиного так званого «нормативного 

гуртожитку» практично здійснити неможливо. «Воно було б своєчасним, 

якби норми існували у «плаваючому вигляді» й за запитом абонента якимось 

дивом до нього злітались... Насправді цього немає» [93, с. 100]. Поділяємо 

думку науковця і вважаємо, що відмова від конструкції «галузь права» не є 

конструктивною й викликає нівелювання багатьох фундаментальних 

категорій юриспруденції («норма права», «правовідносини», «інститут 

права») й, так би мовити, розмивання теорії системи права із випливаючими з 

цього негативними наслідками. Залишається невирішеним також головне 

питання: з чим повинен співставляти свою діяльність нормотворець. 

Постають запитання: що ж саме на сьогоднішній день варто розуміти 

під поняттям «галузь права» та які основні критерії виокремлення 

самостійних юридичних галузей? 

Галузь права − головний елемент системи права, що охоплює всі 

структурні елементи, які входять до неї, й виступає свого роду завершальним 

комплексом, спрямованим на врегулювання достатньої широкої сфери 

суспільних відносин. Для кожної із них характерним є власний набір 

юридичних засобів, покликаних забезпечити ефективне дію як галузі в 

цілому, так і кожного її компонента, зокрема, на рівні правових інститутів і 

конкретних норм права. Галузь – це не механічне об'єднання норм права, 

правових інститутів, а цілісне утворення, що характеризується низкою 

властивостей, ознак, не притаманних іншим елементам системи права.  

Позитивно оцінюємо спробу О. О. Шаповалова виокремити суттєві 

ознаки, властиві галузі права: 

а) вона характеризується наявністю власного предмета й методу 

правового регулювання; 
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б) кожна галузь формує свій галузевої режим правового регулювання, 

за допомогою якого вона стає відносно замкнутим механізмом регулювання; 

в) її замкнутість, тобто певною мірою незастосовність правового 

регулювання до відносин, що перебувають за межами цієї галузі. Галузь 

права впорядковує виникаючі суспільні відносини в межах власного 

нормативного простору і, як правило, не виходить за суворо окреслені рамки, 

визначені предметом і методом правового регулювання; 

г) однорідність, що полягає в тому, що кожна галузь права регулює 

сферу однорідних за своєю природою суспільних відносин; 

д) наявність галузевого понятійного апарату, тобто кожній галузі права 

притаманний власний блок фундаментальних галузевих понять; 

е) наявність у кожній галузі права власних способів правового 

регулювання, що мають галузевий зміст, пов'язаний зі специфікою її норм. 

Галузь права забезпечує дію способів правового регулювання; 

є) вона породжує свій вид галузевих правовідносин, для кожного з яких 

характерні свої суб'єкти, об'єкти і зміст, що відображають специфіку галузі 

права [96, с. 53-56]. 

Загалом погоджуючись з наведеними властивостями галузі права, 

наполягаємо на включенні до переліку критеріїв, що характеризують її як 

самостійну, не тільки предмета й метода правового регулювання, а й власних 

її джерел і принципів.  

Предмет (від лат. objectus – кинуте перед ким-небудь) регулювання 

галузі права – це певна сторона, однорідна частина загальної сфери 

правового регулювання, що є домінантою розвитку відповідних 

правовідносин. Відповідно, предмет правового регулювання однієї галузі 

права не може збігатися з предметом іншої. Кожна галузь права має 

властивий тільки їй одній предмет, яким і визначається її самостійність і від 

якого залежать своєрідність і специфіка правового регулювання нею 

суспільних відносин. Практично самостійність і відособленість галузі права 
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виражаються в незастосованості норм інших галузей права до предмета її 

регулювання.  

Трудове право – не є винятком із цієї аксіоми й теж має власний 

предмет, детальне ознайомлення з яким дозволяє отримати більш чітке 

уявлення про суспільне призначення й суспільну роль цієї галузі, а також 

установити ті межі, що відокремлюють її від інших галузей права. 

Стрижневим питанням науки трудового права є визначення кола суспільних 

відносин, які складають його предмет, адже без цього неможливо зрозуміти, 

що становить собою ця галузь права. Дослідження предмета трудового права, 

зважаючи на масштабність і різноманітність відносин у сфері праці, завжди 

було непростою справою. На сучасному етапі ця робота ускладнюється 

процесом реформування вітчизняного трудового права й законодавства, під 

час якого мають бути зміщені акценти у трудових відносинах на користь 

потреб та інтересів працівника, трудоправовий статус якого зараз суттєво 

зростає. 

Ще М. Г. Александров виділяв 2 групи суспільних відносин, що 

пов'язують працю й суспільство. Першу формують ті з них, що створюють 

необхідні передумови праці, але не виражають безпосереднього зв'язку між 

людьми в самому трудовому процесі. Це відносини з розподілу засобів 

виробництва (відносини власності), з відтворення самої робочої сили, із 

суспільного поділу праці та ін. До другої групи, названої ним «суспільно-

трудові відносини» (у вузькому сенсі), він включав відносини безпосередньо 

з приводу застосування робочої сили, приведення в дію здатності до праці. 

Обидві ж ці групи вчений позначав конструкцією «суспільно-трудові 

відносини в широкому сенсі» [див. дет.: 97].  

Більша частина виникаючих у процесі спільної трудової діяльності 

відносин не можуть бути довільні й мають регулюватися правом. У процесі 

трудової діяльності також здійснюються різні дії, що не становлять, власне, 

процесу праці. Такими є: оформлення прийому на роботу, направлення у 

службові відрядження, застосування заходів дисциплінарної відповідальності 
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та ін. Але в рамках суспільної форми праці подібні дії є необхідною ланкою 

трудового процесу та його правового забезпечення й найчастіше виступають 

юридичними фактами, з наявністю яких пов'язано виникнення, зміна і 

припинення правовідносин. Інакше кажучи, процес праці в суспільстві не 

вичерпується своїм природним вмістом, а трудове право регулює не саму 

живу працю, а її суспільну форму – суспільні відносини, що виникають у 

зв'язку з трудовою діяльністю. 

Предмет трудового права складають суспільні відносини, що 

виникають із застосування, організації, управління й оцінки фізичної і 

розумової праці людини. Як зазначає А. Р. Мацюк, у найзагальнішому, 

широкому розумінні предмет трудового права — це і є відносини між 

людьми з їх участі у суспільній праці [98, с. 51]. 

В. В. Жернаков комплекс соціально-трудових відносин поділяє на 3 

рівні: (а) індивідуальні трудові відносини, (б) колективні трудові відносини з 

організації і встановлення соціально-побутових умов праці і (в) відносини із 

забезпечення зайнятості, соціальних гарантій, рівня життя, економіки, 

розвитку регіонів та ін. Трудовими у власному розумінні можна вважати 

тільки відносини першого рівня. Характерною відзнакою другого і третього 

рівнів соціально-трудових відносин є зміщення акценту в об’єкті (предметі) 

регулювання із суб’єктивного права на інтерес. На рівні індивідуальних 

трудових відносин домінуючою категорією виступає суб’єктивне право й 

кореспондуючий йому обов’язок іншої сторони. Відносини першого рівня 

відрізняються від відносин другого та третього рівнів більшою чіткістю та 

структурованістю [99, с. 43]. Як зазначають Г. І. Чанишева й Н. Б. Болотіна: 

«В систему суспільних відносин, що складають предмет трудового права, 

входять індивідуальні відносини по застосуванню найманої праці і 

колективні трудові відносини» [100, с. 15]. З точки зору Г. І. Чанишевої, 

визнання колективних трудових відносин як складової частини предмета 

трудового права сприятиме ефективній реалізації не тільки індивідуальних, а 

й колективних трудових прав та інтересів, а саме права: (а) працівників і 
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роботодавців − на свободу об’єднання, що включає право створювати 

організації і вступати до них для захисту своїх економічних і соціальних 

інтересів у сфері праці, і (б) працівників − на участь в управлінні 

підприємством, на колективні переговори, на укладення колективних 

договорів та угод, на вирішення колективних трудових спорів, включаючи 

реалізацію права на страйк, та ін. [101, с. 369, 370]. Індивідуальне трудове 

право містить норми, що утворюють такі правові інститути, як трудовий 

договір, робочий час, час відпочинку, нормування праці, оплата праці, 

охорона здоров’я працівників на виробництві, дисципліна праці, оцінка 

результатів праці й атестація працівників, навчання й підвищення 

кваліфікації працівників безпосередньо в роботодавця, матеріальна 

відповідальність сторін трудового договору. Колективне трудове право 

включає такі правові інститути: соціальне партнерство у сфері праці, 

трудовий колектив, правове становище профспілок у сфері праці, правовий 

статус організацій роботодавців, колективний договір і колективні угоди, 

захист трудових прав працівників (вирішення індивідуальних і колективних 

трудових спорів) [101, с. 375]. 

На наше переконання, ця позиція безпідставно заплутує розуміння 

предмета трудового права, адже трудові відносини можуть мати виключно 

індивідуальну й особисту форму. Укладаючи трудовий договір, його сторони 

домовляються про використання однією із них (роботодавцем) здатності до 

трудової діяльності іншої (працівника). І що важливо, йдеться про не про 

будь-яку особу, а про індивідуально визначену. За ст. 30 КЗпП України 

працівник повинен виконувати доручену йому роботу особисто, він не має 

права передоручати її виконання іншій особі, за винятком випадків, 

передбачених законодавством. Конкретизацією роду роботи стосовно 

здібностей працівника до трудової діяльності є ні чим іншим, як 

установленням його трудової функції, що становить собою визначене 

конкретною професією, спеціальністю, кваліфікацією, посадою й доповнене 



85 

 

у процесі укладення угоди про працю між працівником і роботодавцем коло 

трудових прав, обов'язків та обмежень.  

В. В. Гончарук називає такі суттєві ознаки трудової функції: а) 

виконання певного роду трудових операцій відповідно до діяльності 

підприємства й указівок роботодавця; б) рід роботи, яка конкретизується 

професією, спеціальністю і кваліфікацією працівника; в) органічне поєднання 

об’єктивних і суб’єктивних чинників, сутністю яких є ділові якості 

працівника; г) зумовленість виробничим процесом організації, його 

специфікою; д) вона (функція) є головним елементом, центральною ланкою 

трудового договору [102, c. 24]. Роботодавцеві належить однозначно й точно 

окреслити коло трудової функції працівника, виконуваних робіт і надаваних 

послуг за однією або декількома посадами, спеціальностями або професіями, 

передбаченими трудовим договором.  

Обсяг трудової функції конкретизується у трудовому договорі на 

підставі затвердженого відповідним органом виконавчої влади Єдиного 

тарифно-кваліфікаційного довідника або встановлюється роботодавцем. В. С. 

Андрєєв, О. С. Пашков, О. В. Смирнов, В. І. Смолярчук у спільній науковій 

статті «Проблеми загальної частини радянського трудового права» роблять 

висновок, що в реальному житті трудові відносини завжди виникають з 

приводу безпосереднього прикладання робочої сили до засобів виробництва, 

вони мають своїм предметом індивідуальну трудову діяльність робітників і 

службовців. Трудові відносини не можуть не мати матеріального змісту, вони 

завжди пов’язані з виконанням певної роботи, мають тривалий характер, 

завжди є відплатними, відбуваються в умовах підлеглості сторін 

внутрішньому трудовому розпорядку [103, c. 67]. Пізніше О. В. Смирнов 

додає: «Наявність колективних суб’єктів трудового права (трудових 

колективів) та колективних засад в організації суспільної праці не 

призводить до зміни особистісного змісту трудових правовідносин. Воно як і 

раніше має двосторонній характер, опосередковує відносини між 

організацією та особою працівника з приводу застосування його праці. У 
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світлі сказаного не слід трактувати сучасне трудове правовідношення, що 

виникає в трудовому колективі, як трьохстороннє (адміністрація – колектив – 

працівник), котре охоплює індивідуальне правовідношення (по застосуванню 

праці) і колективне (щодо участі в управлінні виробництвом). Справа у тому, 

що в колективі означені два правовідношення не зливаються в одне, 

незважаючи на колективний характер праці, роботу на єдиний наряд, 

колективно-підрядну або орендну форму організації праці. Тут існує два 

самостійних правовідношення: по-перше, трудове правовідношення кожного 

члена трудового колективу з організацією-роботодавцем та, по-друге, 

організаційно-управлінські правовідносини колективу організації або її 

структурної одиниці з адміністрацією. Перший вид правовідносин 

утворюється на основі трудового договору (контракту), другий – на основі 

колективного договору, підрядного, орендного договору в результаті 

організаційно-управлінських повноважень трудового колективу (або 

профспілки) та адміністрації організації» [104, с. 107]. 

Провідне місце у предметі трудового права займають трудові 

відносини. Вони цементують і визначають усі інші відносини, які виправдані 

й доцільні в тій мірі, в якій цього вимагає розвиток індивідуальних трудових 

відносин. Наприклад, розвиток трудових відносин обумовлює відповідне 

правове регулювання відносин із працевлаштування, професійної підготовки 

й підвищення кваліфікації кадрів прямо на виробництві. У зв’язку з 

існуванням трудових відносин стають необхідними організаційно-

управлінські правовідносини між профспілками, трудовими колективами, 

власниками чи уповноваженими ними органами стосовно встановлення й 

застосування умов праці. Гарантії охорони праці працівників в процесі 

трудових відносин вимагають необхідності правового забезпечення відносин 

з нагляду й контролю за охороною праці, з розгляду трудових спорів тощо.  

З точки зору С. М. Прилипка й О. М. Ярошенка, трудові відносини 

характеризуються певними специфічними рисами, а саме: 
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а) один із суб’єктів відносин (працівник) включається у трудовий 

колектив підприємства й особистою працею бере участь у виконанні завдань, 

поставлених іншим суб’єктом (роботодавцем). Таке включення 

супроводжується зарахуванням працівника до штату підприємства, і він 

особисто бере участь у спільній трудовій діяльності; 

б) зміст трудових відносин зводиться до виконання працівником 

певного роду роботи відповідно до його трудової функції, яка зазвичай 

відповідає тому чи іншому роду діяльності у структурі підприємства й не 

обмежується окремими виробничими операціями. Трудові відносини є 

триваючими; 

в) робота виконується в умовах конкретного трудового режиму. 

Трудові відносини тривають відповідно до умов внутрішнього трудового 

розпорядку з підпорядкуванням працівника регламентованим умовам 

спільної діяльності. Вони виникають безпосередньо у сфері виробництва й на 

відміну від відносин виробничих, мають вольовий характер. Праця завжди є 

цілеспрямованою діяльністю; 

г) перехід фізичної особи в категорію працівників опосередковується 

особливим юридичним фактом − простим (трудовий договір) або складним 

(трудовий договір + акт обрання, призначення, направлення тощо) [105, c. 16, 

17]. 

Правознавці роблять висновок, що відносини трудові є видом 

виробничих, що складаються у процесі застосування праці, коли громадянин 

вливається у трудовий колектив підприємства, установи, організації для 

виконання покладеної на нього трудової функції з підпорядкуванням 

внутрішньому трудовому розпорядку [105, c. 17]. 

Крім того, трудове право упорядковує суспільні відносини, які 

пов’язані з трудовими, і складають разом із ними єдиний предмет цієї галузі 

права. Ці відносини можна згрупувати наступним чином: які передують 

трудовим; які виникають і розвиваються паралельно з трудовими; які 

випливають з трудових. Відносини, які передують трудовим відносинам, 
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виникають і розвиваються до трудових і припиняють свою дію у зв’язку з 

появою останніх − відносини із працевлаштування, із професійної підготовки 

персоналу на виробництві. До відносин, які виникають і розвиваються 

паралельно з трудовими, слід віднести відносини, з нагляду за охороною 

праці, організаційно-управлінські відносини, по розгляду трудових спорів. 

Відносини, які випливають із трудових, виникають у зв’язку із припиненням 

трудових і мають за мету або матеріальне забезпечення звільненого 

працівника або його поновлення на роботі. 

У результаті впливу трудового права на суспільні відносини, які 

складають його предмет, утворюється система правовідносин, яка також 

характеризується єдністю. Саме такий підхід знайшов відбиття у проекті 

Трудового кодексу України (реєстраційний №1658, текст доопрацьований від 

20 травня 2015 р.) [106], за ч. 2 ст. 1 якого, завданням цього Кодексу є 

правове регулювання питань щодо: (а) реалізації права на працю; (б) умов 

праці; (в) організації та управління працею; (г) професійного навчання, 

перепідготовки та підвищення кваліфікації; (й) забезпечення договірного 

регулювання умов праці; (д) відповідальності роботодавців і працівників; (е) 

вирішення індивідуальних та колективних трудових спорів; (є) нагляду і 

контролю за дотриманням трудового законодавства; (ж) інших питань, 

визначених цим Кодексом. 

Необхідним критерієм самостійності галузі права є метод правового 

регулювання. Метод (від гр. methodos – шлях, спосіб дослідження, навчання, 

викладення) – це спосіб досягнення будь-якої мети, вирішення конкретного 

завдання, сукупність прийомів або операцій практичного або теоретичного 

освоєння (пізнання дійсності).  

Недостатній обсяг теоретичних праць з проблеми методу правового 

регулювання спричинений як її складністю, так і тим, що основні зусилля 

наукової думки були спрямовані на виявлення специфіки суспільних 

відносин, які регулюються різними галузями права. Іншими словами, метод 

правового регулювання аналізується головним чином крізь призму предмета. 
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Проте метод має відносно самостійний зміст, який в жодному разі не можна 

не враховувати при виборі найбільш надійних та ефективних засобів 

нормативного впливу на суспільні відносини. 

Метод правового регулювання необхідно розглядати у 2-х аспектах: по-

перше – як загальний метод, властивий системі права, що вбирає в себе всі 

правові особливості останньої; по-друге – як галузевий метод правового 

регулювання. Існування цих 2-х методів пояснюється декількома причинами. 

По-перше, не викликає сумнівів одночасне співіснування права як явища 

цілого і його галузей як складових елементів права, частин цілого. Отже, 

можна стверджувати, що метод правового регулювання передусім слід 

розглядати стосовно такої найбільш абстрактної категорії юриспруденції, як 

право. Тільки виявивши властивості загального методу правового 

регулювання і ґрунтуючись на характеристиках, притаманних усім нижчим 

ланкам права, можна звернутися до галузевого методу правового 

регулювання. По-друге, правове регулювання здійснюється не якоюсь однією 

галуззю права, а всією їх сукупністю, де не можуть існувати спільно 

використовувані способи такого правового регулювання. Нормотворець, 

формулюючи конкретну правову галузеву норму, не може нехтувати 

загальним методом правового регулювання, який є всеосяжним, 

всеохоплюючим для всього правового регулювання, для всіх правових норм 

незалежно від впливу предмета конкретної галузі права. На загальний метод 

впливає не внутрішня структура правової системи, а саме її галузь, підгалузь, 

інститут тощо, і загальний метод об'єктивно існуватиме, доки є хоча б одна 

правова норма, доки суспільство використовуватиме такий соціальний 

регулятор, як право. 

Загальний метод правового регулювання – це об'єктивно необхідна 

система способів правового регулювання (дозвіл, вказівка, заборона) 

суспільних відносин, пронизуюча всі закріплені виключно у правовій нормі 

(усіх її компонентах) елементи системи права, з метою встановлення 

бажаного для держави стану волі суб'єктів у їх взаємодії, а також результатів 
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їх поведінки [107, c. 21]. Загальний метод є базовою категорією правового 

механізму, його першоосновою. Усі без винятку його ознаки можна 

екстраполювати на галузевий метод правового регулювання. 

Кожна галузь права, будучи елементом єдиної системи права й 

перебуваючи у сфері дії єдиного методу, має потребу у специфічному 

співвідношенні всіх його складових частин, тобто в такому, яке могло б з 

максимальною ефективністю і пристосованістю впливати на елементи її 

предмета. В. Ф. Яковлєв робить припущення, що метод правового 

регулювання кожної галузі набуває першорядного значення для виявлення її 

якісної своєрідності. Він тому й використовується для розмежування 

галузевих видів регулювання, що виражає основні юридичні властивості 

галузі; галузеві ж методи виконують роль безпосереднього критерію системи 

права й кожної з його галузей [108, с. 5, 6]. 

Галузевий метод правового регулювання є особливою трансформацією 

загального методу правового регулювання, полягає у специфічному 

комплексі основних і додаткових способів правового регулювання, що 

існують тільки в системі конкретних галузевих правових норм. Він перш за 

все взаємозумовлений і нерозривно пов'язаний з відповідною групою 

суспільних відносин – предметом правового регулювання, відображає 

розпізнавальні юридичні властивості галузі права, як-от: (а) сполучення 

імперативного й диспозитивного способів правового регулювання; (б) 

порядок формування прав та обов'язків суб'єктів; (в) особливості підстав 

виникнення, зміни і припинення відповідних суспільних відносин; (г) 

особливості санкцій, закріплених у нормах відповідної галузі права. 

О. І. Процевський уперше у науці трудового права запропонував 

розгорнуте, відповідаючи вимогам загальної теорії права комплексне 

визначення методу правового регулювання праці, довівши, що він 

відображає: а) характер взаємодії сторін, що впливає на правове становище 

суб'єктів трудових правовідносин (рівність і підпорядкування); б) ступінь 

визначеності наданих прав, що виражаються в характері норм трудового 
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права (імперативному або диспозитивному); в) порядок установлення 

безпосередньо законом або нормативною угодою прав та юридичних 

обов'язків суб'єктів трудових відносин [109, с. 130]. Далі в узагальненому 

вигляді він же писав: «Метод правового регулювання трудових відносин 

відрізняється тим, що в ньому відбиваються: рівність сторін при укладенні 

трудового договору; рівність і підпорядкування в процесі трудової 

діяльності; колективно-договірне регулювання як результат рівності і 

підпорядкування в процесі праці» [109, с. 138]. 

А. М. Лушников робить висновок, що останнім часом метод трудового 

права зазнав істотних змін і є, по суті, методом соціального партнерства, 

якому притаманні такі основні риси: 

1) порядок установлення прав та обов'язків суб'єктів трудового права 

визначається наявністю 3-х рівнів правового регулювання трудових і 

похідних від них відносин – законодавчого, колективно-договірного, 

локального й індивідуально-договірного; 

2) особлива роль держави виявляється у правовому регулюванні 

трудових відносин, коли вона виступає не тільки законодавцем, а й 

учасником соціального партнерства у сфері праці. В останньому випадку 

роль держави є унікальною і не має аналогів в інших галузях права; 

3) для правового становища сторін триваючих трудових правовідносин, 

а також похідних від них характерним є особливе поєднання координації й 

субординації. Ці ж засади органічно поєднуються й у соціально-партнерській 

практиці. 

4) специфіка захисту прав та інтересів суб'єктів трудового права 

включає в себе разом із судовим та адміністративним захистом, також 

спеціальні форми останнього, засновані на соціальному партнерстві. До їх 

числа належать: а) захист прав працівників і роботодавців професійними 

об'єднаннями; б) діяльність примирно-третейських та арбітражних органів, 

сформованих на соціально-партнерських засадах; в) самозахист 

працівниками та роботодавцями своїх трудових прав [110, с. 155-160]. 
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Критерієм для виокремлення трудового права як самостійної галузі в 

системі національного права є також наявність у нього власних джерел. 

Система джерел права – ефективний інструмент, за допомогою й на підставі 

якого правова система виконує свої функції й завдання. Жодна з функцій 

держави згідно з принципом «дозволено лише те, що прямо передбачено 

законом» не може й не повинна здійснюватися без правової регламентації й 

допомоги закону. 

Система права й система його джерел охоплюють майже одну й ту ж 

сферу правової системи – її нормативний складник. Вони співвідносяться 

між собою як зміст і форма. Будучи залежною від системи права зовнішня 

форма права, у свою чергу, впливає на неї. Через систему своїх законів та 

нормативних актів держава впливає на систему права, сприяє більш повній 

відповідності структури, стану економіки суспільства й цілям своєї політики. 

Існує органічна єдність системи права й системи джерел права, що полягає у 

формах існування правових норм у правових приписах, у засобі надання їм 

формальної визначеності й об’єктивації, упорядкуванні й об’єднанні в 

конкретних джерелах права, пов’язаних між собою зв’язками диференціації й 

інтеграції, координації й субординації. Ці зв’язки викликаються до життя 

низкою різноманітних чинників, зокрема, прагненням побудови 

впорядкованої несуперечливої системи правового регулювання. Значною 

мірою ефективність механізму правового регулювання і функціонування 

правової системи залежить від процесів зближення системи права й системи 

джерел права, їх гармонійного розвитку, а також від рівня оптимальності 

інтеграції нормативно-правового матеріалу. 

Система юридичних джерел права – це результат руху і взаємодії 

правосвідомості, юридичної практики й системи юридичних інституцій. 

Жодне джерело права не повинно мати довільний характер та ігнорувати 

національну систему права. Юридичні джерела права зосереджують у собі не 

лише норми права, а й об’єктивно зумовлений процес їх утворення й 

реалізації і виступають засобами формалізованого закріплення як самого 
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позитивного права, так і окремих моментів стадій його становлення й 

реалізації. У силу своєї сутності й виконуваних функцій розглядувана 

система має розвиватися в напрямку логічної довершеності при збереженні 

своєї цілісності, оскільки лише узгоджуючись між собою і становлячи єдине 

системне утворення, юридичні джерела права зможуть досконало виконувати 

свої функції. Таке утворення повинно нести в собі оптимальні важелі 

стабільності й формалізованості, чіткості і зрозумілості, а також 

ієрархічності й не містити ніяких колізій. 

Особливе значення для функціонування системи джерел права 

становить система правових відносин. Адже саме «правовідносини втілюють 

у собі свого роду перехід з реальної системи в її модель нормативної системи 

і з ідеальної системи – в реальну, але вже закриту систему, що розвивається в 

межах цієї моделі» [46, с. 41]. Цілком погоджуємось зі словами Д. А. 

Керімова: «Життя права не тільки в одному його існуванні, а й у його дії, 

функціонуванні, реалізації. Лише в русі виявляється перехід від можливості 

до дійсності, у втіленні правових норм в урегульованих відносинах, 

виявляється його призначення, дієвість. Основною ж формою реалізації 

правових норм є правовідносини, через які здійснюється практичний перехід 

правової можливості (визначеної у правових нормах) у соціальну дійсність, у 

життя» [50, с. 352]. Правовий припис є реалізованим, якщо він утілився у 

практичній поведінці людей, результатом якої є правомірність характер 

суб’єктивних прав та юридичних обов’язків, що виникають при цьому й 

супроводжують процес досягнення цілей правового регулювання. 

Д. В. Журавльов виступає за розгляд джерел трудового права: (а) в 

матеріальному розумінні − як факторів, що зумовлюють виникнення, 

розвиток і зміст трудового права (це передусім система соціально-

економічних відносин); (б) в ідеалістичному розумінні – як сукупність 

юридичних ідей, поглядів, теорій, під впливом яких утворюється й 

функціонує право; (в) у спеціально-юридичному розумінні – як, власне, 

форма трудового права, тобто зовнішня форма вираження й існування його 
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норм [111, с. 62, 63]. 

Змістовна сторона зовнішньої форми (джерела) права показує, яким 

чином державна влада створює, визнає й об’єктивізує загальнообов’язкові 

правила й доводить їх до адресатів. Якщо розглядати цей аспект форми права 

відповідно до практичного життя, то він, будучи офіційним носієм чинних 

норм, виступає фактичним і юридичним джерелом права. Без об’єктивізації 

права в зовнішньому середовищі соціальні норми не можуть набути якості 

правових; неможливим також є їх реальне функціонування.  

О. М. Ярошенко вирізняє такі ознаки системи джерел трудового права:  

а) зумовленість суспільних відносин, що регламентуються цією 

системою, предметом і методом правового регулювання;  

б) цілісність, тобто організаційно-структурна відокремленість усієї 

системи джерел трудового права України;  

в) не адитивність − принципова незведеність регулятивних 

властивостей системи до суми регулятивних властивостей її елементів;  

г) численність джерел трудового права як елементів цієї системи;  

д) певна самостійність кожного джерела трудового права, зумовлена 

сферою впорядкування й компетенцією нормотворця, що його прийняв;  

е) точно визначене становище кожного джерела трудового права в 

системі джерел цієї галузі;  

є) структурна упорядкованість елементів (джерел) розглядуваної 

системи, що визначає їх функціональні взаємозв’язки і взаємозалежності 

[112, с. 36, 37]. 

При цьому ефективність правового регулювання трудових і пов’язаних 

з ними відносин залежить не від кількості нормативних актів про працю, а 

від їх змісту та якості. 

Невід'ємним критерієм самостійності трудового права є його принципи, 

які в концентрованому вигляді виражають саму суть правового регулювання 

відносин у царині праці. Принципи трудового права, з одного боку, 

відображають об'єктивні властивості регульованих галуззю відносин, з 
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другого, акумулюючи інтереси й потреби працівників і роботодавців, вони є 

конкретизованим вираженням волі суспільства й засобом регулятивного 

впливу держави на суспільні відносини. Принципи виступають одним із 

системоутворюючих чинників галузі права, об'єднують і цементують її 

норми. Вони також становлять один з критеріїв відповідності правових норм 

методу регулювання галузі, служать відверненню й вирішенню можливих 

колізій між ними, забезпеченню стабільного й гармонійного функціонування 

галузі, починаючи з формування норм у процесі правотворчості й закінчуючи 

застосуванням та іншими формами їх реалізації. У необхідних випадках 

принципи права виступають засобом подолання юридичних прогалин. 

Висловимо міркування щодо можливості віднесення до критеріїв 

виокремлення галузі трудового права деяких інших юридичних конструкцій. 

Як аргументує О. Є Мєшкова, система права є цілеспрямованою, тобто 

створеною для досягнення певної мети (врегулювання суспільних відносин). 

На понятті мети «замикаються» всі критерії виділення галузі права. Але 

найбільш яскраво вона проявляється у функціональному. Правильне 

визначення функцій кожної галузі впливає на інші характеристики системи 

права. Саме функції визначають структуру, зміст, цілеспрямованість 

системи, розподіл ролей, повноважень і відповідальності будь-якого органу 

управління системою [113, с. 34, 35]. 

Із цим підходом ми погодитися не можемо. Під функцією (від лат. 

functio – виконання, здійснення) розуміються ті впливи, які частини 

соціальної системи чинять на неї з точки зору збереження або бажаного її 

змінювання; тобто функція – це дія, що має якусь ціль або призначення.  

На відміну від інших наук, що вивчають державно-правові явища 

(філософії й соціології права, політології) вироблені юридичною наукою 

основні принципи, закономірності й положення безпосередньо 

застосовуються в нормотворчій, законодавчій та правозастосовчій практиці. 

Інакше кажучи, функціонування юридичної науки має здебільшого 

пізнавально-прикладний характер. Ось чому, ведучи мову про функції 



96 

 

правознавства, слід розуміти, що через них ця галузь наукового знання 

знаходить більш короткий шлях до правової практики, аніж інші суспільні 

науки, яким притаманні аналогічні функції. Юридична наука, вивчаючи 

державу і право не відсторонено, а з метою оволодіння процесом державно-

правової дійсності, формує засоби реалізації загально-філософських, 

соціологічних концепцій права й досягнень інших наук у правову практику. 

Функціями права виступають основні напрямки впливу права на 

суспільні відносини й поведінку людей. Це фактично ті завдання, які 

ставляться перед правом: а) усунення можливості виникнення конфліктів; б) 

організація такого порядку, за якого дії особи відповідають очікуванням та 

інтересам іншої особи чи суспільства загалом; в) установлення моделей 

поведінки, що оптимально враховують інтереси особи й суспільства, та ін. 

Мета (завдання) правового регулювання або державної політики в певній 

царині часто фіксується в законодавстві. Так, за ч. 1 ст. 2 Закону України 

«Про професійний розвиток працівників» метою державної політики у сфері 

професійного розвитку працівників є підвищення їх 

конкурентоспроможності відповідно до суспільних потреб шляхом сприяння 

роботодавцеві в ефективному використанні праці й у забезпеченні 

досягнення працівниками належного професійного рівня. Стаття 2 Закону 

України «Про професійно-технічну освіту» [114] завданням цього 

законодавчого акта визнає регулювання суспільних відносин у галузі 

професійно-технічної освіти з метою: а) забезпечення громадянам України, а 

також іноземцям та особам без громадянства, які перебувають в Україні на 

законних підставах, права на здобуття професійно-технічної освіти згідно з їх 

покликаннями, інтересами і здібностями, на перепідготовку й підвищення 

кваліфікації; б) задоволення потреб економіки країни у кваліфікованих і 

конкурентоспроможних працівниках на ринку праці; в) сприяння в реалізації 

державної політики зайнятості населення; г) забезпечення необхідних умов 

функціонування й розвитку установ професійно-технічної освіти і 

професійно-технічних навчальних закладів різних форм власності й 
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підпорядкування. 

У функціях права акумулюються такі його властивості, що випливають 

із його якісної самостійності як соціального феномену. Це, зокрема, полягає в 

тому, що: а) будь-яка функція права випливає із сутності права й 

визначається його призначенням у суспільстві; б) функції права є 

напрямками його впливу, потреба у здійсненні яких породжує необхідність 

існування права як соціального феномену; в) ці функції відображають 

найважливіші риси права і спрямовані на вирішення питань, що постають на 

даному етапі його розвитку. 

Право насамперед є загальнообов’язковим соціальним регулятором, а 

це означає, що всі особи, яких стосуються вимоги права (в тому числі й 

держава), зобов'язані їх неухильно дотримуватись або виконувати; ніхто не 

може знаходитися поза правом. Саме воно здатне забезпечити загальний 

соціальний порядок, тобто регулярність і передбачуваність дій людей на 

засадах взаємності. Регулятивна макрофункція права охоплює низку його 

більш конкретних функцій, що здійснюються комплексно, одночасно і 

внаслідок цього організовують і стабілізують суспільство. Праву притаманні 

функція: (а) компромісу, (б) розв’язання конфліктів, (в) соціальної 

стабілізації, (г) організації, (д) відновлювально-компенсаційна, (е) засобу 

соціальної відплати та ін. [115, с. 36-42]. Водночас ідея права пропонує 

існування загальних правил, що забезпечують свободу як альтернативи 

заснованому на пристрастях індивідуальному свавіллю й насильству. Іншими 

словами, людське життя може вільно розгортатися лише в межах законів, 

установлених людьми самими для себе, визнаних усіма й обов’язкових для 

всіх.  

Функції трудового права, на думку В. М. Лебедєва, це перш за все 

закріплення і забезпечення нормами трудового права інтересів його суб’єктів 

(статична складова поняття функції), а також закріплення і прояв певного 

виду діяльності уповноважених державою суб’єктів із забезпечення 

(розмежування, захисту, стимулювання) суспільно значущих інтересів 
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учасників найманої, договірної, підпорядкованої роботодавцю праці в межах 

і формах, встановлених нормами трудового права (динамічна складова 

функції) [116, с. 88, 89]. В. І. Щербина додає, що зміст функції трудового 

права виражається через зміст певної сукупності його норм. Спосіб же 

випливу – важливий, проте не єдиний елемент характеристики змісту норм 

трудового права [117, с. 358]. Якщо метод правового регулювання визначає, 

у який спосіб чиниться вплив, то функція окреслює, куди воно спрямоване і 

який нормативний масив забезпечує цей напрям. 

За способом впливу функції трудового права поділяють на загальні 

(регулятивна, охоронна й оціночна) і спеціальні (виховна, соціальна й 

виробнича). Регулятивна функція полягає в тому, що норми прав регулюють 

відносини, що складають предмет цієї галузі. Охоронна виділяє право з 

інших систем соціальної регуляції, оскільки здійснюється органами держави, 

які приймають індивідуальні владні рішення, виконання яких гарантовано 

державним примусом. Оціночна функція дає можливість цій галузі права 

виступати критерієм правомірності або неправомірності рішень і вчинків. 

Виховна полягає в можливості застосування до винних осіб заходів 

матеріальної і дисциплінарної відповідальності, а також заохочення і 

стимулювання якісного виконання трудових обов’язків. Роль соціальної 

функції трудового права полягає в забезпеченні зайнятості, безпечних умов 

праці, реалізації трудових прав громадян. Виробнича спрямована на 

підвищення ефективності виробництва шляхом стимулювання зростання 

продуктивності праці, покращання якості виготовленої продукції й наданих 

послуг.  

Співвідношення вказаних функцій видозмінюється в різні періоди 

розвитку держави й залежить від економіко-політичних інтересів певних 

соціальних прошарків і груп. Якщо до 1917 р. фабричне законодавство 

виконувало переважно виробничу функцію, то в радянський період на 

державному рівні пріоритетною проголошується функція соціальна. Сьогодні 

процес узгодження функцій теж триває і вбачається нам безперервним, 
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оскільки на нього впливають стан економіки, рівень організованості 

працівників і роботодавців, сила профспілкового руху, соціальна політика 

держави. Трудове право й законодавство завжди є компромісом інтересів 

працівників, роботодавців і держави. Але виробнича функція не може 

реалізовуватися за рахунок ущемлення умов для реалізації соціальної, та й 

пріоритет за інших рівних умов повинен належати останній. 

В. Г. Бєляєв указує на наявність у кожній галузі права самостійної 

відповідальності, можливості своїми галузевими способами забезпечити 

дієвість власних велінь. За його словами, інститут відповідальності є 

первинним, центральним інститутом галузі права, який володіє «всією 

специфікою матеріального змісту і процесуальної форми», а це і є «головна 

вирішальна умова й початкова підстава самостійності галузі права, досить 

переконливе свідчення її повноти, змістовності і внутрішньої завершеності, 

тобто придатності до того, щоб бути повноправним елементом системи 

права» [93, с. 97]. На думку М. І. Коржанського, в рамках традиційних 

уявлень про критерії (предмет і метод) поділ права на галузі неможливий. 

Тому вчений запропонував використовувати критерії «властивості, 

особливості певних правових норм – їх зміст, належність до конкретних 

інститутів, видів правової відповідальності тощо.» [93, с. 51]. 

Долучилися до наведеної позиції й деякі вчені-трудовики. Так, В. Г. 

Короткін і Л. П. Грузінова трудове право трактують як правову галузь, що (а) 

регулює трудові відносини працівників і роботодавця, тісно пов’язані з ними 

й похідні від них відносини, (б) окреслює права й обов’язки суб’єктів 

трудового права у сфері праці, (в) установлює відповідальність за їх 

порушення [118, с. 20].  

Категорія «відповідальність» має соціально-комунікативну природу й 

виникає, коли поведінка людини має соціальну значущість і впорядковується 

соціальними нормами. При цьому реалізація будь-якої норми є соціальною 

цінністю, а дії, що порушують соціально значущі правила, сприймаються як 

неприпустимі й викликають негативну реакцію суспільства – 
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відповідальність. Остання виявляється у 2-х формах – неправовій, яка є 

наслідком порушення соціальних норм, і правовій, що настає внаслідок 

порушення правових приписів і передбачає вплив на правопорушника. 

Фундаментальним поняттям юриспруденції, в якому чітко виражена 

сутність права, найважливіші риси взаємної відповідальності особи і 

держави, є категорія «юридична відповідальність». Як пише Ю. А. Денисов: 

«Увібравши в себе здобутий суспільством досвід соціального регулювання, 

класове суспільство породило якісно новий спосіб забезпечення 

урегульованості і порядку – право з усіма його інститутами, включаючи 

відповідальність і державу. Юридична відповідальність не прийшла на зміну 

іншим видам відповідальності, не витіснила їх і не є їх простим доповненням. 

Вона являється якісно новим соціальним явищем, породженим розколом 

суспільства і його наслідками. Вона взаємодіє з усіма іншими видами 

соціальної відповідальності, справляє на них могутній вплив і знаходиться 

під їх зворотною дією в плані удосконалення механізму і принципів 

відповідальності» [119, с. 134, 135].  

Соціальна і юридична відповідальність співвідносяться між собою як 

загальне і спеціальне. Специфікою юридичної відповідальності порівняно з 

іншими видами соціальної відповідальності є те, що вона будується на 

нормативних вимогах, що у необхідних випадках забезпечуються державним 

примусом. При цьому в сучасному суспільстві спостерігається зміщення 

акценту з примусу фізичного на психологічний: влада демонструє свою силу, 

проте передусім як загрозу, яку вона радше прагне не приводити у виконання 

[120, с. 169]. Інакше кажучи, державний примус ніби стоїть за спиною норм 

права, вступаючи в дію у випадку їх порушення. Цей «силовий складник» у 

праві стає особливо помітним у часи кризи, яка загострює проблему 

прив’язки законів до надійного авторитету, суттєво послаблює їх 

легітимність. 

Юридичною відповідальністю є закріплений у законодавстві й 

забезпечений державою обов’язок правопорушника зазнати примусового 
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позбавлення певних цінностей, що йому належали. Сутністю цього явища є 

здійснювана та би мовити «руками держави» негативна реакція всього 

суспільства чи його частини на порушення тих чи інших соціальних 

інтересів. Державний примус становить собою вплив відповідних державних 

органів і посадових осіб на поведінку людей. Необхідно розрізняти 

юридичний обов’язок як необхідність відповідати за вчинене 

правопорушення від звичайного правового обов’язку. Такими відмінностями 

є: а) обумовленість юридичної форми відповідальності недотриманням 

(порушенням) прямих обов’язків або зловживання правом; б) її зв’язок з 

державним і громадським осудом правопорушника; в) вираження юридичної 

відповідальності в санкціях правових норм; г) її активний і пасивний 

характер; д) обмеження правопорушника в діях або втрата ним певних благ; 

е) поєднання в юридичній відповідальності конкретної особи об’єктивної 

(зовнішньої стосовно суб’єкта права необхідності відповідати) і суб’єктивної 

(внутрішнього, психологічного ставлення правопорушника до передбаченої 

правом і правозастосовчим актом санкції) сторін як умова виконання нею 

правоохоронної, каральної й виховної функцій [121, с. 165-173]. Юридична 

відповідальність, будучи різновидом соціальної відповідальності, 

характеризується такими ознаками: 

– вона спирається на державний примус і форми каральних і 

правовідновлювальних засобів; 

– виражається у обов’язку особи зазнавати певних втрат;  

– настає лише в разі вчинення правопорушення; 

– здійснюється компетентними органами в суворій відповідності 

закону; 

– має місце у процесі правозастосовної діяльності. 

У трудовому праві, на відміну від інших юридичних галузей, 

виконання всіх трудових обов’язків, значить і норм права, що їх 

закріплюють, прямо сформульовано у вигляді обов’язку дотримання 

дисципліну праці. Не випадково, ст. 139 «Обов’язки працівника» включена 
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до глави Х «Трудова дисципліна» КЗпП України. За нею працівники 

зобов'язані: (а) працювати чесно і сумлінно, (б) своєчасно і точно виконувати 

розпорядження власника або уповноваженого ним органу, (в) додержуватися 

трудової і технологічної дисципліни, вимог нормативних актів про охорону 

праці, (г) дбайливо ставитися до майна власника, з яким укладено трудовий 

договір. На відміну від чинного кодифікованого акта, проект Трудового 

кодексу України (реєстраційний №1658, текст доопрацьований від 20 травня 

2015 р.) у ст. 22 фіксує розширений перелік обов’язків працівника: а) 

особисте і сумлінне виконання своїх обов’язків за трудовим договором; б) 

дотримання трудової дисципліни і правил внутрішнього трудового 

розпорядку; в) виконання встановлених норм праці та завдань роботодавця; 

г) дотримання норм з охорони праці; д) дбайливе ставлення до майна 

роботодавця; е) негайне повідомлення роботодавця про загрозу життю та 

здоров’ю працівників, збереженню їх майна; є) повідомлення роботодавця 

про причини відсутності на роботі; ж) повагу честі, гідності та інших 

особистих немайнових прав роботодавця; з) відшкодування шкоди, 

заподіяної майну роботодавця винними діями під час виконання трудових 

обов’язків; і) нерозголошення державної чи комерційної таємниці та іншої 

захищеної законом інформації. 

А. М. Лушніков і М. В. Лушнікова виокремлюють єдину трудоправову 

відповідальність, яка є юридичною конструкцією узагальнюючої галузевої 

категорії, що становить собою обов'язок працівників, роботодавців та їх 

представників зазнати юридично несприятливих наслідків у формі 

позбавлення особистісного, організаційного й майнового характеру в 

порядку й на умовах, передбачених трудовим законодавством та іншими 

нормативно-правовими актами, що містять норми трудового права, 

колективними договорами, угодами й локальними актами [122, с. 728-731]. 

М. І. Іншин, В. І. Щербина та І. М. Ваганова визначають юридичну 

відповідальність у трудовому праві як передбачений нормами трудового 

права й забезпечуваний у необхідних випадках заходами з його реалізації 
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особливий правовий стан правопорушника й уповноваженої особи, що 

реалізується в охоронних правовідносинах і виявляється в обов’язку 

правопорушника незалежно від його бажання дати звіт про свої неправомірні 

дії й зазнати обмежень, установлених санкцією, а також у праві 

уповноваженої особи вимагати звіту від працівника щодо неправомірної 

поведінки й застосовувати в необхідних випадках санкції [123, с. 47].  

Характер трудоправової відповідальності значною мірою визначається 

тим, що трудове право поєднує в собі приватні й публічні начала. У 

публічних галузях відповідальність завжди пов'язана із заходами державного 

примусу, оскільки однією стороною у відповідних правовідносинах виступає 

держава. Ці відносини є владними, тобто відносинами підпорядкування. 

Натомість у приватних галузях юридична відповідальність є відповідальність 

одного рівноправного суб'єкта перед іншим. Якщо в публічному праві заходи 

юридичної відповідальності жорстко встановлюються в санкціях правових 

норм, то у приватних – самі суб’єкти вправі визначати заходи юридичної 

відповідальності, не порушуючи імперативні встановлення держави.  

У трудовому праві юридична відповідальність є «змішаною»: її заходи 

зазвичай установлені в нормативно-правових актах і в договірному порядку 

вони не можуть бути посилені стосовно працівника. Варто пам'ятати про 

загальне правило, закріплене у ст. 9 КЗпП України, за яким умови договорів 

про працю, що погіршують становище працівників порівняно із 

законодавством України про працю, є недійсними. Під договорами про 

працю маються на увазі договори трудові, а також інші, укладені між 

роботодавцем і працівником, приміром: (а) про повну індивідуальну чи 

колективну (бригадну) матеріальну відповідальність, (б) про встановлення 

випробувального строку, (в) зміну істотних умов праці, (г) переведення на 

іншу тимчасову або постійну роботу, (д) суміщення професій (посад), (е) 

розширення зони обслуговування, (є) збільшення обсягу виконуваної роботи, 

(ж) заміщення тимчасово відсутнього керівника, (з) установлення неповного 

робочого часу та ін.. [124, с. 32]. Недійсність окремих умов трудового 

nau://ukr/322-08|st9
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договору не тягне за собою визнання його недійсним у цілому. У такому разі 

роботодавець зобов’язаний, за згодою працівника, внести до трудового 

договору відповідні зміни. Недійсність трудового договору або окремих його 

умов не тягне за собою обов’язок працівника повернути роботодавцеві 

отримані ним заробітну плату, інші матеріальні блага.  

У той же час, характер заходів відповідальності передбачає широку 

варіантність їх застосування. Так, роботодавець вправі (але не зобов'язаний) 

притягти працівника до матеріальної або дисциплінарної відповідальності 

навіть за наявності достатніх для цього підстав. Наприклад, за п. 4 ч. 1 ст. 40 

КЗпП України звільнення працівника з роботи може мати місце за 

одноразовий випадок прогулу без поважних причин. Хоча цей крок є правом, 

а не обов’язком роботодавця. Тому в разі прогулу без поважних причин 

останній має право застосувати до працівника інші заходу впливу, приміром, 

повністю або частково позбавити його премії чи інших виплат, передбачених 

на цьому підприємстві, в установі, організації. Такий підхід нормотворця 

пояснюється тим, що трудове законодавство має на меті забезпечення 

якомога триваліших правовідносин. У цьому зацікавлені, як правило, і 

роботодавець, і працівник. Перший хоче мати стабільні кадри навчених 

кваліфікованих працівників, які добре знаються на своїй справі; другий 

зацікавлений у стабільній роботі й оплаті за неї для себе і своєї сім’ї. 

При цьому у трудовому праві, на відміну від інших галузей права, 

єдиного інституту юридичної відповідальності немає. Норми, що регулюють 

дисциплінарну відповідальність, включені до інституту дисципліни праці й 

фактично є його субінститутом. Правове регулювання матеріальної 

відповідальності сторін трудового договору здійснюється в рамках 

самостійного правового інституту. Заходи дисциплінарної й матеріальної 

відповідальності притаманні трудовому праву є специфічними санкціями, що 

застосовуються для забезпечення реалізації суб’єктами трудових відносин 

своїх прав і обов’язків.  
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Дисциплінарна відповідальність – це застосування правомочними 

органами у передбаченому трудовим законодавством порядку, до працівника, 

який учинив дисциплінарний проступок, заходу дисциплінарного стягнення у 

виді обмежень особистого, майнового або організаційного характеру. До 

суттєвих ознак цього виду відповідальності належать: а) дисциплінарний 

проступок, який є її підставою; б) вона застосовується органами, 

правомочними вживати дисциплінарні стягнення в законодавчо 

встановлених межах; в) ця відповідальність має позасудовий характер; г) за 

вчинення дисциплінарного проступку вона передбачає накладення заходу 

дисциплінарного стягнення у виді обмежень особистого, майнового або 

організаційного характеру; д) притягнення до дисциплінарної 

відповідальності можливе тільки за наявності вини працівника; е) 

застосовується в законодавчо визначеному порядку; є) вона є 

персоніфікованою, тобто враховуються ступінь тяжкості вчиненого 

проступку, заподіяна ним шкода, обставини, за яких учинено проступок, 

попередня робота працівника [125, с. 75]. 

Матеріальна відповідальність сторін трудового договору полягає в 

обов'язковому відшкодуванні збитків у вигляді прямої майнової шкоди іншій 

стороні трудових правовідносин в межах і порядку, визначених 

законодавством про працю. Як бачимо, якщо до дисциплінарної 

відповідальності можуть бути притягнуті тільки працівники, то матеріальна 

відповідальність у трудовому праві поширюється як на працівників, так і на 

роботодавців. Основними причинами розбіжностей між відповідальністю 

працівників і відповідальністю роботодавця є не тільки майновий стан 

суб’єктів трудових правовідносин та їх різна роль в організації праці, а й 

спеціальне виокремлення законодавством працівника як суб’єкта трудових 

правовідносин, який потребує додаткового всестороннього захисту. 

Обстоюємо позицію, що дисциплінарна й матеріальна відповідальність 

у трудовому праві реалізуються в межах охоронних правовідносин, що 

виникають в одній галузі права між державою й особою, яка вчинила 
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правопорушення. Змістом цих відносин є виконання порушником трудового 

обов’язку, покладеного на нього відповідно до вимог законодавства про 

працю. Безсумнівно, має рацію В. І. Попов, який робить висновок про 

суміжність трудових правовідносин і юридичної відповідальності 

працівників: вони мають загальний правовий зв'язок, який в обох випадках 

утілюється через права й обов’язки, що виступають загальними 

компонентами обох явищ. Суб’єкт, який бере (або брав) участь у трудових 

правовідносинах, у разі вчинення правопорушення втрачає частину своїх 

прав, набуваючи нових обов’язків. Змінене співвідношення прав та 

обов’язків у межах або за межами трудових правовідносин становить собою 

якісно новий правовий зв'язок з особливою функцією. Остання спирається на 

державний примус, що, в кінцевому підсумку, означає, що виникнення й 

розвиток відповідальності пов’язано з реалізацією санкції правової норми, 

чого не можна сказати про трудові правовідносини [126, c. 7].  

Правоохоронний механізм включає інститути: (а) відповідальності; (б) 

захисту; (в) попередження; (г) процесуального забезпечення. Як заявляє 

О. І. Процевський, охоронні відносини займають своє місце у предметі 

трудового права» [127, с. 57]. Їх виділення в самостійний вид похідних від 

трудових відносин пояснюється діалектичною взаємозумовленістю обов’язку 

дотримуватися дисципліни праці за трудовими відносинами й настанням 

відповідальності за її невиконання або неналежне виконання. Оскільки 

дисциплінарна й матеріальна відповідальність розглядаються як самостійні 

види юридичної відповідальності за порушення трудової дисципліни, а 

відповідальність є суспільними відносинами за змістом і формою, значить 

слід визнати й наявність похідних охоронних відносин у рамках предмета 

трудового права [127, с. 34]. 

Не свідчать про відокремленість галузі трудового права і її суб’єкти.  

Термін «суб’єкт» (від лат. «subjectus» − злиття слів sub і jacio, де sub – 

«під» і jacio – «кидаю, кладу в основу») трактується, як (а) той, хто пізнає й 

діє, (б) істота, яка протистоїть зовнішньому світу, (в) предмет судження 128, 
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с. 843. Отже, суб’єкт є активним елементом системи, джерело діяльності, 

спрямованої на елемент пасивний – на об’єкт. Суб’єкт здійснює різні види 

довільної усвідомленої активності, що позначається терміном «діяльність». 

Відповідно, соціальний суб’єкт – це людина: (а) яка пізнає зовнішній світ і 

впливає на нього у своїй практичній діяльності; б) як є носієм будь-яких 

властивостей, тобто особистість 129, с. 532. Значущість об’єктно-

суб’єктних відносин обумовлена їх нерозривним органічним зв’язком з 

основним світоглядним питанням – про відношення людини до світу, про її 

місце у ньому, що схематично виражається системою відносин «людина − 

світ», яка приблизно рівнозначна відношенню «суб’єкт − об’єкт». Об’єктно-

суб’єктні відносини в певному сенсі виступають відносинами матерії й духу, 

матеріального й ідеального, мислення й буття, взятими в іншому вираженні, 

а тому як першооснова й завершення всякого філософського вчення вони 

знаходяться в центрі світогляду. Універсальним суб’єктом є суспільство. 

Поняття «суб’єкт» і «об’єкт» мають переважно гносеологічний характер, 

оскільки детерміновані процесом пізнання і практики. Важливо відзначити, 

що вказана понятійна пара становить максимально загальну предметну 

констатацію дієво-пізнавальних відносин розумного начала, в якому б сенсі 

воно не розумілося – людина, соціум. 

Стосовно правовідносин термін «суб’єкт» вживається у двоякому 

значенні. «Говорять про суб'єкта юридичних відносин, розуміючи його або з 

активного боку як носія права, або з пасивного боку як носія обов'язку. 

Частіше ж говорять про суб'єкта права, маючи на увазі тільки того учасника 

юридичних відносин, якому в них належить право», – вказує Г. Ф. 

Шершеневич 130, с. 574. Безсуб’єктних правовідносин не може існувати, 

позаяк будь-які правовідносини є відносинами суспільними, існуючими між 

людьми або їх групами. Реалізація норм права в конкретні правовідносини 

відбувається через діяльність осіб, здатних здійснювати дії, що породжують 

юридичні наслідки. Визначальним чинником, що перетворює суб’єкта права 

на суб’єкта правовідносин, є волевиявлення за допомогою чого суб’єкт права 
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вступає в конкретні правовідносини з метою втілення своїх суб’єктних прав. 

Відповідно, суб’єкт правовідносин – це учасник конкретних правовідносин, а 

суб’єкт права – особа, яка таким учасником може стати лише за певних умов. 

Суб’єкт права за тих чи інших обставин може не виступати учасником 

правовідносин, суб’єкт же правовідносин завжди буде й суб’єктом права, 

який уже бере участь у них. «Суб'єкт правовідносин» порівняно із «суб’єктом 

права» є більш динамічною категорією, оскільки останній реалізує свої 

суб'єктивні права і юридичні обов'язки через правовідносини, 

використовуючи не всі свої потенційні права, а лише ті, які йому необхідні 

для участі у конкретних правовідносинах. 

Суб’єктами трудового права є учасники відносин у сфері праці, які 

згідно з правовими нормами наділяються можливістю мати, набувати й 

реалізовувати трудові права й обов’язки, а також нести юридичну 

відповідальність за невиконання чи неналежне виконання останніх. 

А. М. Слюсар пропонує ціннісний підхід до класифікації суб'єктів трудового 

права (визнання індивіда вищою соціально-правовою цінністю). Цей підхід 

виводить до першооснови права, до його істинного джерела – людини, 

правові якості якої є справжньою субстанцією, з якої створюються, 

формуються всі суб'єкти, включаючи державу та її органи. Взявши його за 

основу, учений робить висновок, що до суб’єктів трудового права України 

належать:  

а) первинний суб’єкт трудового права – працівник;  

б) основний суб’єкт трудового права – роботодавець;  

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

роботу; інвалід, який отримав трудове каліцтво чи професійне захворювання; 

позивач або відповідач у суді та ін. Юридична фігура названих осіб не має 

самостійного значення і є або передуючою правовій особистості працівника, 

або наслідком існування цієї особи як працівника;  

г) службові суб’єкти трудового права: державні органи; професійні 

спілки; приватні кадрові агентства; комісії по трудових спорах; примирні, 
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трудові арбітражі та ін. Їх сутність полягає в тому, що правосуб’єктність цих 

суб’єктів спрямована на обслуговування функціонування працівника й 

роботодавця як повноцінних учасників відносин у сфері праці 33, с. 85-89. 

Вважаємо, що суб’єкти поряд із соціально-трудовими відносинами та 

юридичними фактами їх виникнення, зміни і припинення є складниками 

предметної ознаки трудового права. Вони об'єднані категорією 

«несамостійна праця». Як зауважує С. П. Маврін: «Безсумнівно, що та особа, 

яке поєднує в собі функції власника засобів виробництва, сама організує 

свою працю і управляє нею, тобто здійснює... діяльність в умовах 

самоорганізації виробництва та самоврядування працею. У процесі ж 

застосування праці до чужих засобів виробництва функція організатора 

виробництва і суб'єкта управління працею належать роботодавцю... У 

другому випадку працю працівника є керованою і в цьому сенсі невільною, 

або залежною, від роботодавця» 131, с. 144. Загальною ознакою, що 

об'єднує всі форми застосування найманої праці, служить те, що у 

працюючого за наймом відсутнє право власності на майно юридичної особи і 

право на участь у розподілі прибутку. При аналізі предмета трудового права 

треба передусім зупинятися на характері взаємодії основних суб'єктів у тій 

чи іншій сфері трудової діяльності, виявляти наявність або відсутність 

трудових відносин, аналізувати дію трудового права у правовому 

регулюванні цих відносин, а вже потім розглядати інші, пов'язані з 

трудовими відносини. Подібний підхід є цілком логічним з точки зору 

системної методології і структури предмета трудового права, оскільки 

теоретично можливо ізольоване функціонування лише трудових 

правовідносин, але не інших, тісно з ними пов'язаних відносин. 

Таким чином, принципи поряд з предметом, методом і джерелами 

трудового права є критеріями виокремлення цієї галузі права як самостійної в 

національній системі права. При цьому вказані критерії знаходяться між 

собою в тісному взаємозв’язку й перебувають у постійному розвитку. 

Трудове право як галузь права є історично сформованим складником системи 
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права України, що становить собою пов'язану єдиними принципами 

сукупність правових норм, яка постійно розвивається і вдосконалюється. 

Саме ці норми з використанням властивих їм специфічних юридичних 

способів і прийомів регулюють трудові й пов’язані з ними відносини. 

 

 

 

 

Висновки до розділу 1 

Дослідження трудового права України з аксіологічної позиції 

дозволило зробити наступні наукові теоретичні висновки і прикладні 

рекомендації: 

1. Процеси національного й державного відродження України 

спричиняють суттєві зміни в усіх сферах її суспільного життя. У зв’язку із 

цим найважливішою стає проблема розбудови молодої держави, вибір шляху 

розвитку якої було зроблено з прийняттям 28 червня 1996 р. Конституції 

України, за ст. 1 якої Україна є не тільки демократичною і правовою, а й 

соціальною державою. В умовах сьогодення цей виклик відображає не 

стільки реальну дійсність останньої, скільки її прагнення й орієнтацію. Ось 

чому сучасні процеси демократизації суспільного розвитку країни вимагають 

більш зваженого й реального системного наукового погляду на основні 

напрямки та складники державотворення. Розпочавши розбудову української 

державності, маємо орієнтуватися на створення демократії за найвищими 

цивілізаційними соціальними зразками.  

2. Соціальною є держава, яка активно реалізує широкомасштабну 

соціальну політику, сприяє здійсненню комплексу соціально-економічних 

прав людини в обсягах, що дозволяють втілити в життя конституційне гасло 

визнання людини найвищою соціальною цінністю. Така держава згладжує 

майнову та іншу соціальну нерівність, допомагає слабким і знедоленим, 

турбується про надання кожному роботи чи іншого джерела існування, 
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формує сприятливе для них життєве середовище. При незабезпеченості 

гідного рівня життя людей деформується вся структура їх прав і свобод, бо 

знижується політична активність громадян, зростають апатія і зневіра в 

державу. 

3. В умовах світової глобалізації якість життя людини найманої праці є 

вагомим чинником зростання конкурентоспроможності суспільства. Вона ж є 

однією з головних цілей політики в побудові соціальної держави й у розвитку 

людини. При цьому стратегія вдосконалення чинного законодавства про 

працю повинна бути тісно пов’язана з розвитком інноваційного потенціалу 

держави, який є не тільки сукупністю науково-технологічних і фінансово-

економічних, а й виробничих, соціальних і культурно-освітніх можливостей 

країни (галузі, регіону, підприємства тощо), необхідних для забезпечення 

інноваційного розвитку економіки.  

4. У загальнонаціональному масштабі управління працею включає 

формування, підготовку й розподіл трудових ресурсів, продуктивність праці, 

її характер, зміст і умови, кооперацію й поділ праці, її оплату за кількістю і 

якістю. Однак економічні важелі проведення такої політики є неефективними 

без використання належної правової бази. Трудоправова юридична галузь є 

потужним важелем управління економічним розвитком усього 

господарського комплексу, а від того, як розпорядитися її засобами і 

способами впливу, залежить розвиток економіки країни.  

Деякі науковці (В. Г. Андрійчук, С. М. Прилипко, Є. В. Хрупов, Л. П. 

Шумна та ін.) виступають за розроблення і прийняття спеціального Закону 

«Про соціальну політику» (або ж «Про засади державної соціальної 

політики»), один із розділів якого стосувався б політики у сфері праці. Ця 

пропозиція є невдалою, адже загальні засади внутрішньої політики України в 

соціальній сфері вже визначено Законом «Про засади внутрішньої і 

зовнішньої політики» від 1 липня 2010 р. Також у разі прийняття 

спеціального законодавчого акта про соціальну політику постає питання, як 

бути в інших сферах державної політики, що охоплюють: (а) розвиток 
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місцевого самоврядування та стимулювання розвитку регіонів; (б) 

формування інститутів громадянського суспільства; (в) національну безпеку 

й оборону; (г) економічну сферу; (д) екологічну сферу й техногенної безпеки; 

(е) гуманітарна сфера. У результаті, отримаємо ситуацію, яка приведе до 

безпідставного розширення нормативної бази, а значить, до втрати 

координації й узгодженості в питаннях внутрішньої політики держави. 

5. Правові підвалини державної політики у сфері праці має скласти 

спеціальна глава, яку слід включити до Книги І «Загальні положення» 

проекту Трудового кодексу України, яка повинна об’єднати такі статті: 

– мета державної політики у сфері праці;  

– завдання державної політики у сфері праці;  

– принципи державної політики у сфері праці;  

– суб’єкти державної політики у сфері праці; 

– формування державної політики у сфері праці;  

– реалізація державної політики у сфері праці;  

– повноваження Кабінету Міністрів України у сфері праці; 

– повноваження центральних органів виконавчої влади у сфері праці; 

– повноваження місцевих органів виконавчої влади та органів 

місцевого самоврядування у сфері праці;  

– координація дій органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування у сфері праці;  

– державні програми у сфері праці;  

– фінансове забезпечення державної політики у сфері праці;  

– показники ефективності державної політики у сфері праці;  

– моніторинг реалізації державної політики у сфері праці. 

6. На початку ХХІ ст. Україна знаходиться на певному роздоріжжі, все 

ще обираючи шляхи подальшого розвитку суспільства, держави та права. Ось 

чому особливого значення набуває розв’язання найважливіших 

доктринальних питань, що стосуються суті оновленої України як держави 

незалежної, демократичної, соціальної і правової. І хоча всі політичні сили й 
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визнають, що загальне трактування України повинно бути саме таким, майже 

кожна з них вкладає в їх розуміння свій власний зміст і значення. Повною 

мірою це стосується й організації національного трудового права та його ролі 

в побудові Української держави. 

7. Теоретичне розроблення категорії «система права» розкриває 

перспективи більш глибокого і всебічного пояснення конкретних юридичних 

явищ, удосконалення законодавства і правореалізації, порівняння 

ефективності правового регулювання з рівнем індивідуальної й суспільної 

правової культури, визначення ступеня впливу юридичної науки на практику. 

Якщо основна мета права – регулювання суспільних відносин, то 

головна мета системи права – створення найбільш доцільного 

функціонального механізму регулювання останніх. Цей механізм важливий 

не тільки для нормотворця, а й для звичайного суб'єкта,якому він допомагає 

легше опанувати всю систему регулювання суспільних відносин, розібратися 

в розгалуженій системі нормативних актів, чим захищає суб’єкта від 

зловживань. З набуттям правом рис системи воно стає вже не простим 

інструментом в руках панівного класу, а набуває певної незалежності від 

державної влади і тому більше відповідає інтересам суспільства загалом, а не 

його окремих індивідів чи їх груп. Тільки в системі право є чинником, що 

стримує сваволю органів державної влади, органів місцевого самоврядування 

та роботодавців. 

Система права є внутрішньою побудовою чинного в державі права, що 

виражає єдність норм, які його складають, та їх розмежування на інститути, 

підгалузі та галузі. Ця система віддзеркалює об’єктивні потреби, ґрунтується 

на спільності складників, маючих сталий характер (предмет, метод, 

принципи і джерела). У процесі розвитку законодавства відбувається перехід 

загальних об’єктивних закономірностей у систему законодавства. Система 

права виступає орієнтиром, що окреслює напрямок побудови й розвитку 

законодавства. Подібно тому, як цілісні утворення природи й саме 

суспільство як ціле є результатом природно-історичного процесу, так і 
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утворення нормотворцем законодавчих цілісностей підкоряються 

об’єктивній необхідності – закономірностям правового розвитку. 

Для ефективного функціонування національної системи права на 

передній план висувається проблема оптимізації функціонування в взаємодії 

її компонентів (галузей, інститутів та ін.). Інакше кажучи створення системи 

права, що ефективно діє і здатна адекватно реагувати на сучасні вимоги 

суспільного розвитку, вимагає вдосконалення кожного окремо взятого її 

складника, що, у свою чергу, підвищує рівень організуючого і стабілізуючого 

впливу права на всі сфери суспільного життя.  

8. Самостійним методологічним інструментом, значення якого в 

юридичній науці постійно зростає, є типологізація. У дослідженні системи 

права вона дозволяє:  

а) показати кількісні та якісні параметри структурних складників права;  

б) об'єднати різновеликі у своєму історичному й соціальному розвитку 

правові масиви, пояснити їх ознаки, взаємозв'язки й відмінності;  

в) застосувати найважливіші діалектичні категорії загального, 

особливого й одиничного в оцінках різноманітних елементів сучасної 

системи права, підкреслити їх багатоваріантність і багатоаспектність. 

Типологія юридичних галузей вбачається необхідною передумовою 

різностороннього диференційованого аналізу всього чинного державного 

правового масиву в контексті наступності його історичного розвитку та 

якісного оновлення на сучасному етапі. 

9. Приватне право є сукупністю норм, що регулюють суспільні 

відносини, в яких реалізується приватний інтерес або виникає потреба його 

охорони; публічне право – сукупність норм, що регулюють суспільні 

відносини, у яких реалізується публічний інтерес або виникає необхідність 

його охорони. Віднесення ж певної галузі до приватного чи публічного права 

є умовним і здійснюється відповідно до переваги в них приватно-правових 

або публічно-правових засад. Взаємопроникнення останніх дозволяє 

виокремлювати своєрідний прошарок між приватним і публічним правом – 
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так зване соціальне право, до якого і належить трудове право як один з його 

складників. Соціальне право забезпечує реалізацію функцій соціально-

правової держави, головною метою якої є утворення за допомогою права 

найбільш повних усесторонніх форм людської солідарності, соціалізації 

особи, стимулювання її творчої активності, забезпечення гідності людини, її 

безпеки й особистої свободи. Указане право сприяє утвердженню в 

суспільстві соціальної справедливості, без втілення якої в життя неможливі: 

його повний і різносторонній розвиток, свобода, задоволення потреб та 

інтересів людини, створення умов для соціальної безпеки, формування й 

розвиток соціально орієнтованої ринкової економіки, оптимальне поєднання 

економічної доцільності й соціальної справедливості, а також приватна й 

державна власність.  

10. Праця є складним і багатогранним процесом взаємодії людини з 

довкіллям, адже саме вона покликана забезпечувати фізіологічний і духовний 

рівні життя людини відповідно до досягнутого суспільного прогресу. Завдяки 

цьому людина праці потребує поважного ставлення до неї з боку як держави, 

так і роботодавця. Одним з фундаментальних прав людини, встановлених 

міжнародно-правовими актами й визнаних світовою спільнотою, є право на 

працю. Воно належить до групи соціально-економічних прав і в загальному 

сенсі відбиває потребу людини створювати і здобувати джерела існування 

для себе та своєї сім’ї, реалізовувати власний творчий потенціал, виражати 

свою особистість.  

11. Трудове право України становить собою галузь, покликану 

врегламентовувати відносини із застосування такої важливої невіддільної 

властивості людини, як здатність до праці. Природа цієї галузі є 

дуалістичною, позаяк поєднує як приватні, так і публічні характеристики. І 

це закономірно, бо вона сформувалася як органічне поєднання 2-х основних 

інститутів: приватноправового інституту трудового договору, що зародився у 

цивільно-правових надрах, і публічно-правового інституту охорони праці, що 

функціонував у межах адміністративного (раніше – поліцейського) права. 
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Оскільки трудове право в умовах ринкової економіки регулює відносини 

переважно приватних осіб – працівника й роботодавця, із цієї позиції його 

можна розглядати як право приватне. Однак державне втручання в ці 

відносини є досить помітним, воно виявляється у встановленні принципів 

регулювання трудових відносин, в окресленні меж договірного регулювання, 

у визначенні мінімально допустимого рівня правових гарантій для 

працівника, які не підлягають погіршенню сторонами угод у сфері праці. 

Відносини держави з роботодавцями, профспілками, та громадянами з таких 

питань, як охорона праці, сприяння зайнятості та працевлаштуванню, а також 

трудові спори, слід розглядати як сферу переважно публічно-правового 

регулювання. 

12. Принципи поряд з предметом, методом і джерелами трудового 

права є критеріями виокремлення цієї правової галузі як самостійної в 

національній системі права. При цьому вказані критерії знаходяться між 

собою в тісному взаємозв’язку та перебувають у постійному розвитку. Саме 

ж трудове право як галузь є історично сформованим складником системи 

права України, що становить собою пов'язану єдиними принципами й таку, 

що постійно розвивається й удосконалюється, сукупністю правових норм, які 

з використанням властивих їм специфічних юридичних способів і прийомів 

регулюють трудові й пов’язані з ними відносини. 

13. Принципи трудового права в концентрованому вигляді виражають 

суть правового регулювання відносин у царині праці. З одного боку вони 

віддзеркалюють об'єктивні властивості відносин регульованих цією галуззю, 

з другого, акумулюючи інтереси й потреби працівників і роботодавців, є 

конкретизованим вираженням волі суспільства й засобом регулятивного 

впливу держави на ці відносини. Принципи виступають одним із 

системоутворюючих чинників галузі права, об'єднують і цементують її 

норми, також становлять собою один із факторів відповідності правових 

норм методу регулювання галузі, служать відверненню й вирішенню 

можливих колізій між ними, забезпеченню стабільного і гармонійного 
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функціонування цієї галузі, починаючи з формування норм у процесі 

правотворчості й закінчуючи їх реалізацією; в окремих випадках вони є 

засобом подолання юридичних прогалин. 
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РОЗДІЛ 2 

ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИНЦИПІВ 

ТРУДОВОГО ПРАВА 

 

2.1. Поняття і сутність принципів трудового права 

Актуальність соціально-економічних і політико-правових проблем 

розвитку України як ніколи загострила ситуацію, пов’язану з реформуванням 

правового забезпечення соціально-трудових відносини. Такий стан 

об’єктивно зумовлює науково-теоретичну й політико-прагматичну 

значимість проблеми. Здійснити таку роботу без визначення базових 

принципів трудового права неможливо. Це один з аспектів проблеми, 

зворотний бік якої пов’язано з відсутністю фундаментальних теоретичних 

напрацювань у науці, які враховували б специфіку перехідної стадії 

суспільного розвитку. Тому, формулюючи проблему визначення базових 

принципів трудового права, виходитимемо з того, що існує певна теоретична 

модель, апробована в демократичних країнах, де ці принципи давно й 

ефективно реалізуються. Проте водночас слід брати до уваги особливості 

України, яка переживає стадію трансформаційного розвитку, що 

характеризується як нестабільністю базових структур суспільно-економічних 

відносин, так і незавершеним і суперечливим законодавством у царині праці.  

Точність і зрозумілість юридичних формулювань, їх адекватне мовне 

втілення, правильне й однакове оперування правовою термінологією багато в 

чому визначають ефективність законодавства, сприяючи повноцінному 

захисту прав окремих громадян, юридичних осіб, суспільства й держави. 

Зрозуміло, що право здатне встановлювати певні орієнтири лише в тому 

випадку, коли воно саме є зрозумілим. 

За сферою застосування юридична мова поділяється на: (а) теоретичну 

− мову юридичних теорій і юридичних законів); і (б) емпіричну (прикладну) 

− мову правового аналізу, правозастосування, тлумачення тощо [132, с. 147]. 
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Поняття служать підґрунтям подальших наукових досліджень. Вони 

відіграють у науці роль «системоутворюючих логічних вузлів, за допомогою 

яких знання піднімається на нові рівні дослідження» [133, с. 142], оскільки 

чітка категоріальна система науки «становить той фундамент, на якому 

можливі подальші дослідження й пошуки» [134, с. 27]. 

Понятійно-термінологічний юридичний апарат – це своєрідний 

феномен, який визначає культурний аспект правотворчого процесу, його 

практичну орієнтацію. Термінології в юридичній мові належить особлива 

роль: вона виступає первинним матеріалом вираження волі суб’єкта права, 

початковою ланкою побудови юридичного тексту. Підвалини правових 

термінів складають поняття, що склались у процесі розвитку правової чи 

соціальної системи. Поняття й терміни зумовлюють початок логіко-

семантичного життя будь-якого юридичного припису, правової норми. При 

цьому не слід ототожнювати юридичний термін і правове поняття. «Правове 

поняття» – категорія, яка визначає змістовну сторону права, що ж до 

юридичного терміна, то він належить до форми права.  

Уживання того чи іншого терміна передбачає перш за все розуміння 

його дефініції, яка пояснює понятійний зміст терміна, закріплює результати 

аналізу позначуваного поняття і його місце серед інших понять галузі. Для 

встановлення власного значення термін потребує побудови дефініції, мета 

якої полягає в такому тлумаченні поняття, за якого забезпечуватиметься 

реалізація права. 

П. М. Балтаджи доводить, що при підготовці правових дефініцій слід 

дотримуватись таких основних правил:  

– дефініції належить бути чіткою, зрозумілою й разом із тим вона 

повинна адекватно передавати зміст того чи іншого поняття; 

– обсяг визначення має відповідати поняттю, яке передає відповідний 

термін; дефініція не повинна бути занадто громіздкою або, навпаки, 

скороченим формулюванням. Оптимальною її формою можна вважати 

визначення терміна у виді одного речення; 
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– мова формулювань має бути зрозумілою, однозначною, не 

обтяженою складними термінами й висловами, відповідаючою мовним 

правилам і нормам, лінгвістично правильною й не передбачати додаткових 

уточнень і роз’яснень; 

– слід уникати тавтології, тобто термінологічних повторів; 

– дефініція не може бути сформульована у формі заперечень; 

– для визначення поняття достатньо використовувати його 

індивідуальні, ключові ознаки, що дозволить уникнути ускладнень, 

об’ємності й перевантаженості змісту, забезпечить його адекватне розуміння; 

– дефініція має розкривати поняття як елемента понятійної системи, а 

тому треба дотримуватися підпорядкованості понять і обов’язкового логічно-

послідовного зв’язку між ними; 

– визначення не повинне мати характер залежності, коли одне поняття 

пояснюється через інше, яке, у свою чергу, визначається першим;  

– важливим орієнтиром у процесі формулювання визначення мають 

бути дефініції відповідного терміна, закріплені в інших правових актах. Це 

потребує відповідного володіння правовою базою, вміння працювати з 

текстом, тобто певного рівня професійності [135, с. 66, 67]. 

У трудовому праві необхідність розроблення чітких і зрозумілих 

дефініцій дійсно є очевидною, адже самі правові норми у сфері праці, як 

правило, не дають чіткого уявлення про коло правозастосовних суб’єктів та 

їх компетенцію, не регламентують правозастосовну процедуру та її 

оформлення, що, звичайно, призводить до невиправданого так званого 

«різнобою» у правозастосуванні. С. Ю. Головіна констатує, що відсутність 

визначення того чи іншого поняття дає можливість маніпулювати 

значеннями, формує хибні погляди, спонукає до прийняття помилкових 

рішень не тільки учасниками трудових правовідносин, а й професійними 

правозастосовувачами [136, с. 655]. За вельми влучним зауваженням учених-

трудовиків С. П. Мавріна і Є. Б. Хохлова, ми не маємо усталеного 

понятійного апарату та відчуваємо явне тяжіння до створення юридичних 
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конструкцій, зміст яких деколи достатньо важко усвідомити» [137, с. 45]. Як 

справедливо наполягають І. О. Лосиця, C. М. Прилипко, Д. В. Трубіцин та О. 

М. Ярошенко: «В ієрархії завдань, що поставлені на сьогоднішній день перед 

наукою трудового права, одне з першочергових місць займає формування 

понятійного апарату галузі. Особливої актуальності ця проблема набуває у 

зв’язку з перспективою прийняття нового Трудового кодексу України. 

Чинний КЗпП, на жаль, не відрізняється достатніми термінологічними 

розробками. Одним із пояснень цього є невідповідність окремих положень 

Кодексу сучасним доктринальним дослідженням» [138, с. 23]. 

Сам термін «принцип» використовується у правознавстві для 

характеристики найрізноманітніших юридичних яви − принципів права, 

правотворчості, правопорядку, юридичної відповідальності та ін. 

Численні запитання виникають щодо трактування категорії «принципи 

трудового права», її змістовного наповнення і співвідношення з іншими 

категоріями цієї юридичної галузі. Існування різноманітних наукових 

концепцій щодо правової природи і змісту принципів права Т. З. Гарасимів 

пояснював багатоаспектністю цього поняття й різними методологічними 

підходами науковців до терміна «право», а саме щодо первинності права та 

його принципів [139, c. 11]. 

Вивчення конструкції «принципи трудового права» варто розпочати з 

установлення значення терміна «принцип». У Великому тлумачному 

словнику української мови наводяться такі інтерпретації цього поняття: а) 

основне вихідне положення певної наукової системи, теорії, ідеологічного 

напряму та ін.; б) особливість,покладена в основу створення або здійснення 

чого-небудь, спосіб створення або здійснення чогось; в) переконання, норма, 

правило, яким хто-небудь керується в житті, поведінці [140, с. 456]. Як 

видиться, близькими за значенням до терміна «принцип» є категорії «вихідне 

положення», «фундаментальна основа», «основоположна ідея». 

Принцип – складне соціальне явище, корені якого сягають ще часів 

античності. Уперше слово «принцип» (від лат. principium – основа, начало) 
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зустрічається у знаменитому трактаті з етики Аристотеля «Нікомахова 

етика» [див. дет.: 141]. Мислитель під принципами розумів основні начала 

природи. Комбінуючи їх попарно він наділяв ними «первинну матерію», яка 

є суб’єктом усіх змін, початком усіх речей. Крім того, принципи 

розглядаються як основні засади, теоретичні положення, на яких ґрунтується 

вся структура наукового знання. У зв’язку із цим надзвичайно загальні й 

важливі закони нерідко називають науковими принципами, що відображені у 

формі гіпотез, теорій, концепцій тощо. У своєму вченні про зрівнювальну 

справедливість Аристотель розрізняє останню як відповідність закону і 

справедливість у відносинах однієї людини до іншої. Звідси робиться 

висновок, що справедливість полягає в рівності зобов’язань. Якщо 

справедливе – це рівне, то пропорційне рівне буде теж справедливим.  

Специфіка принципу як елемента знання полягає в тому, що він, є по 

суті, вихідним положенням будь-якої теорії. Саме з принципів теорії 

дедуктивно виводяться інші її положення − наслідки, закони, парадигми. 

Принципи – це категорії найвищої міри узагальненості. Вони гранично 

абстрактні, і в цьому їх сила, а не слабкість. Це зумовлено тим, що, по-перше, 

тільки дійшовши до принципів, можна глибше зрозуміти саму об'єктивну 

дійсність. Мислення, сходячи від конкретного до абстрактного, не відходить 

від істини, а в дійсності підходить до неї. Усі наукові абстракції 

відображають природу глибше, вірніше й повніше. По-друге, сила принципів 

полягає в тому, що вони є найстійкішими елементами знання. 

Як продукт людської діяльності, результатом якої принципи 

виступають та інтереси якої задовольняють, вони є соціальними явищами як 

за джерелом виникнення, так і за змістом. Їх поява пояснюється потребами 

суспільного розвитку, і саме тому в них віддзеркалюються закономірності 

суспільного життя.  

Власні принципи має і право. З розвитком суспільства вони одержують 

більш поглиблений, повний і всебічний прояв, але їх соціальна спрямованість 

і призначення залишаються незмінними: вони виступають фундаментом 
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конструкції, навколо якої зводиться вся правова система. У підґрунті 

кожного принципу права лежить та чи інша ідея. Спочатку він є ідеєю, що 

виникає лише спорадично як мрії окремих розумів або як легкий відтінок 

інших форм духовності. Поступово ця ідея втілюється в соціальних 

практиках, набуваючи визнання і вимагаючи реформ існуючого порядку. 

Загальні ж ідеї є тією рушійною силою, що веде суспільство від одного стану 

до іншого. Принцип стає важливим складником суспільної культури, 

втілюється в системі вимог (імперативів) і врешті-решт (часто в поєднанні з 

іншими ідеями) змінює обличчя певної цивілізації. 

Генезис виникнення принципів права простежується через призму 

відправних ідей, які лежать у підґрунті цивілізації того чи іншого культурно-

історичного типу. З розвитком суспільства одні ідеї переростають себе, інші з 

появою нових зникають. Основоположні ідеї, які висловлюють загальні й 

фундаментальні закономірності суспільного життя людей, що свідомо чи 

спонтанно були вироблені суспільством у процесі його повсякденної 

нормальної життєдіяльності й у подальшому забезпечені державою, яка з 

розрахунку своїх потреб надала їм владно-офіційного характеру, дозволяють 

установити такий порядок існуючої системи суспільних відносин, який 

найбільше сприяє її зміцненню й розвитку. Включаючи різні вимоги, ці ідеї 

окреслюють основні напрямки державно-правового регулювання і сприяють 

стабільному й ефективному функціонуванню держави й усього суспільства. 

Л. С. Явич принципи права пропонує розглядати як засади, відправні 

ідеї його буття, які втілюють найважливіші закономірності й устої певної 

суспільно-економічної формації, які є однопорядковими із сутністю права 

становлять його головний зміст і характеризуються універсальністю, 

найбільшою імперативністю й загальною значимістю [142, с. 11]. І. Сабо 

висловлює міркування, що основні принципи права мають немов би 

подвійний характер: з одного боку, вони реально відображають в 

узагальненій формі дійсно існуючі риси позитивного права, з другого – вони 

є вимогами, іманентно властивими відповідному типу права, його 
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виникненню й застосуванню [143, с. 71, 72]. Інакше кажучи, принципи права 

є, так би мовити, єднальною ланкою, містком між головними 

закономірностями розвитку й функціонування суспільства та правової 

системи, адже саме завдяки їм система адаптується до інтересів і потреб 

людини й суспільства. 

Принципи права виражають найзагальніші закономірності розвитку 

правової системи, є його якісною характеристикою. Вони завжди 

виражаються у виді загальної ідеї, основоположного начала або вимоги, що 

пред'являється до права чи його складника в цілому. З одного боку, 

принципи права відображають об'єктивні властивості права, зумовлені 

закономірностями розвитку певного суспільства й держави, всієї сукупністю 

властивих їм інтересів, потреб, протиріч і компромісів різних груп і верств 

населення, а з другого – у принципах права втілюється суб'єктивне 

сприйняття останнього членами суспільства, їх моральні і правові погляди. 

Принципи права охоплюють всю правову матерію – ідеї, норми, 

відносини − й надають їй логічності, послідовність і збалансованості. 

Еволюція права йде від ідей до норм, потім через реалізацію норм – до 

суспільної практики. Ґенеза принципів можлива тільки за відповідного рівня 

розвитку правової свідомості. З появою наукового мислення стає можливим 

пізнати те, що лежить за зовнішньою оболонкою права, ті процеси, що 

викликали до життя ті чи інші норми права. Для такого мислення характерна 

здатність знаходити серед різноманіття властивостей головне. Відбувається 

узагальнення одних властивостей юридичних норм і абстрагування від 

інших, виокремлення суттєвих властивостей від несуттєвих. Отже, принципи 

права, будучи продуктом юридичного наукового мислення, є абстракцією 

дійсності. У них акумулюються воєдино характерні риси даного типу права. 

Роль принципів права значно зростає в пору реформування правової 

системи. Оскільки в цей період чинне законодавство не може швидко й 

ефективно реагувати на зміни суспільних відносин, вони служать 

інструментом регулювання соціальних відносин. Ці принципи необхідні для 
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заповнення й подолання існуючих у законодавчому масиві прогалин і 

виступають орієнтиром для формування нового законодавства й 

кардинального оновлення вже функціонуючого. Особливо яскраво вказані 

процеси виявляються в соціально-трудовій царині. Процеси перетворень 

відбуваються настільки стрімко й у таких масштабах, що це призводить до 

трансформації всієї сфери праці. Тому потрібно глибше зрозуміти їх суть і 

створити умови для дієвого реагування на них.  

Генеральний директор МОП Г. Райдер у доповіді «Ініціатива століть, 

що стосується майбутнього сфери праці» [144], виголошеній на 104 сесії 

Міжнародної конференції праці у червні 2015 р., наполягає на виокремленні 

декількох етапів цього процесу. Перший етап, який має розпочатися негайно, 

полягатиме у стимулюванні максимально широкої і заінтересованої участі в 

перебігу роздумів над майбутнім сфери праці. На другому етапі варто 

створити комісію високого рівня з питань майбутнього цієї сфери, якій слід 

доручити аналіз підсумків діалогів століть й розгорнути їх, шляхом 

проведення серії громадських слухань та іншої діяльності, спрямованої на 

заповнення прогалин з окремих важливих питань. 2019 рік – столітня річниця 

МОП – став би моментом здійснення третього етапу. Конференції слід 

керуватися головним чином необхідністю досягнення основної мети − 

розроблення конкретних рекомендацій по майбутніх перспективних 

напрямках діяльності МОП. 

Принципам права притаманні як ознаки, властиві праву в цілому як 

регулятору суспільних відносин (нормативність, об’єктивна зумовленість, 

фіксація в зовнішніх формах права, забезпеченість), так і власні ознаки, що 

відображають їх специфіку як особливої юридичної категорії (засадничість, 

концентрованість, високий ступінь абстрагування, внутрішня єдність, 

стабільність, примат щодо норм права, зворотна дія в часі) [145, с. 67]. 

Принципи права функціонують як система, що характеризується 

нижченаведеними ознаками: 

а) її компоненти (внутрішні підсистеми – системи загальних, 
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міжгалузевих і галузевих принципів права, принципів підгалузей і інститутів 

права) знаходяться в об’єднаному цілісно-системному стані; 

б) ця система утворює єдність унаслідок структурної впорядкованості її 

компонентів (підсистем), що вказує на їх функціональну залежність і 

взаємодію; становить собою єдиний гармонійний «ансамбль», що забезпечує 

субординацію, ієрархічність і синхронність у процесі їх функціонування; 

в) її власні властивості не зводяться до суми властивостей її 

компонентів; 

г) система тісно пов’язана із зовнішнім середовищем, відчуває його 

вплив і реагує на нього; 

д) вона має відносну сталість, у межах якої водночас можливі зміни 

властивостей її компонентів та їх зв’язків;  

е) системі принципів права притаманна відносна автономність 

функціонування [146, с. 11].  

Узагальнюючим відбиттям змісту й сутності окремої галузі є її 

принципи. Вони ж забезпечують єдність процесу її зародження, становлення 

й розвитку. 

У вітчизняній доктрині єдиного поняття «принципи трудового права» 

не вироблено, хоча ця проблема досліджувалася багатьма фахівцями. Учення 

про галузеві принципи трудового права як самостійне започаткував у 1925 р. 

І. С. Войтинський, який їх назвав основними рисами цієї галузі. 

Правознавець викристалізував такі принципи радянського трудового права: 

а) єдність трудового права – передбачає рівність прав та обов’язків усіх 

працівників, поширення норм трудового права на всіх осіб, які уклали 

трудовий договір, але не виключає диференціації за статевою, географічною, 

віковою та іншими ознаками; 

б) сталість трудових відносин – виражається в тому, що підприємство 

за своєю ініціативою могло розірвати трудовий договір тільки в чітко 

передбачених у законодавстві підстав. За загальним правилом, він укладався 

на невизначений строк, а його строковий характер вимагав законної підстави; 
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в) закономірність умов трудового договору – передбачає тлумачення 

всіх спірних положень на користь працівника, тобто в наявності пріоритет 

інтересів працівників. Це стосувалося випадків, коли договори укладалися як 

цивільно-правові, але за своїм змістом були трудовими, до яких слід було 

застосовувати трудове законодавство; 

г) визначеність умов найму – умови найму не повинні погіршувати 

становище працівника порівняно з умовами, передбаченими трудовим 

законодавством. Якщо будь-яку умову трудового договору не було згадано її 

слід було визначати з урахуванням норм чинного законодавства [147, с. 62-

120]. 

Запропонований І. С. Войтинським підхід витримав випробування 

часом і продовжує знаходити підтвердження у більш пізніх працях науковців.  

К. П. Уржинський під принципом трудового права розумів яке керівне 

відправне положення (ідею) прямо закріплено юридичними нормами або яке 

виводиться з них шляхом тлумачення й развиваєме ними, і яке відображає 

закономірності правового регулювання трудових відносин [148, с. 124]. 

О. В. Смирнов принципами трудового права називає закріплені в 

чинному законодавстві основоположні керівні засади (ідеї), що виражають 

суть норм трудового права й головні напрямки політики держави у сфері 

правового регулювання суспільних відносин, пов'язаних з функціонуванням 

ринку праці, застосуванням та організацією найманої праці [103, с. 23, 24]. 

На думку П. Д. Пилипенка, принципами трудового права як системи 

норм, покликаних забезпечувати трудові й тісно пов’язані з ними відносини, 

є засадничі ідеї, що окреслюють сферу його дії, порядок установлення прав 

та обов’язків суб’єктів, гарантії захисту їх прав і законних інтересів. Це 

своєрідна система координат, у рамках якої розвивається вся галузь і 

одночасно вектор, який указує напрям цієї галузі [149, с. 56]. 

О. Я. Лаврів виступає за трактування принципів трудового права 

України як «закріплених у нормах або таких, що виводяться з них, основних і 

керівних положень, які відображають найбільш істотні риси змісту і 
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застосування норм трудового права та напрями його подальшого розвитку, 

характеризуються універсальністю, імперативністю загальнозначущістю, 

об’єктивною обумовленістю, регулятивністю, взаємоузгодженістю, 

системністю та визначеністю предмета правового регулювання» [150, с. 185]. 

С. М. Прилипко й О. М. Ярошенко переконують, що під принципами 

трудового права слід розуміти виражені в законодавстві вихідні засади, 

керівні ідеї, що характеризують основний зміст і внутрішню єдність 

правового регулювання трудових і пов’язаних з ними відносин. Принципи 

визначають зміст і розвиток правових норм у межах трудового права та його 

інститутів. З одного боку, вони відображають закономірності трудового 

права, з другого – становлять найбільш загальні норми, що діють у всій сфері 

правового регулювання праці й поширюються на всіх суб’єктів трудового 

права [105, с. 40, 41]. 

«Принципи трудового права України, – з погляду В. І. Щербини, – це 

основоположні керівні ідеї, що виражають сутність норм трудового права й 

головні напрями політики держави в галузі правового регулювання 

суспільних відносин, пов'язаних із застосуванням та організацією праці 

людей» [151, с. 28]. 

«Принципами трудового права, – розмірковує В. С. Ковригін, – є 

керівні положення, виражені в цій галузі права, які зумовлюють її системну 

єдність і віддзеркалюють основні підходи до правової регламентації 

трудових і пов’язаних з ними відносин» [125, с. 79]. 

«Принципи трудового права слід трактувати як основоположні керівні 

засади, закріплені в чинному законодавстві, що виражають сутність норм 

трудового права й головні напрямки діяльності держави щодо правового 

регулювання відносин у сфері праці», – зазначає О. А. Марушева [152, с. 57]. 

В. В. Жернаков про принципи трудового права говорить як про 

загальновизнані вихідні положення, що визначають його сутність, 

зумовлюють єдність правового регулювання й закономірності розвитку 

системи норм трудового права [153, с. 36]. 
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Системний аналіз наведених дефініцій, дає підстави для висновку, що 

кожна з них має як окремі переваги, так і певні недоліки. Так, неправильною 

вбачається спроба пояснити сутність принципів через тотожну з нею 

категорію «засади». Некоректною виглядає й указівка на те, що принципи 

трудового права зумовлюють єдність правового регулювання: адже для цієї 

галузі права, як і для кожної іншої, вагому роль відграє поєднання єдності й 

диференціації правового регулювання праці. Дуже вузьким є підхід, за яким 

принципи трудового права виступають основними началами, закріпленими в 

чинному законодавстві, позаяк існують принципи, які законодавчого 

відображення не знайшли, але які неодноразово підтверджені юридичною 

практикою. Остання ж є різновидом практики соціальної, що включає в себе 

узагальнену діяльність державних органів, органів місцевого 

самоврядування, професійних юристів та інших суб’єктів права з 

упорядкування правового досвіду й вироблених рішень щодо узагальнення як 

самої практичної діяльності, так і її результатів з метою вдосконалення 

законодавства і практики його реалізації.  

М. І. Кагадій визначив характерні ознаки юридичної практики, властиві 

тільки цьому явищу, які відрізняють його від інших: а) вона є різновидом 

соціальної практики; б) є складником правової культури суспільства; в) 

становлять узагальнену діяльність державних органів, органів місцевого 

самоврядування, професійних юристів та інших суб’єктів права; г) виступає 

результатом напрацьованого правового досвіду й вироблених 

правореалізаційних рішень; д) є узагальненням практичної діяльності та її 

результатів у сфері дії права; е) є удосконаленням законодавства та практики 

його реалізації; є) юридична практика має нормативне значення і є 

складником правової системи України [154, с. 58, 59].  

Не можна принципи зводити й до головних напрямків державної 

політики, оскільки остання зводиться до безпосередньої чи опосередкованої 

діяльності органів державної влади в певній сфері, в нашому випадку − 

сфери праці. Видається непродуктивною спроба сформулювати принципи 
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трудового права через перелік їх різновидів. Недопустимим є їх трактування 

й через указівки на сфери, в яких виникають ці принципи (сфера дії 

трудового права, порядок установлення прав та обов’язків суб’єктів, гарантії 

захисту їх прав і законних інтересів). У більшості дефініцій бракує відповіді 

на запитання, чим саме зумовлено існування принципів у досліджуваній 

галузі права. 

Незважаючи на такий на перший погляд доволі строкатий перелік 

дефініцій принципів трудового права, спробуємо з урахуванням наведених 

вище міркувань сформулювати власне визначення досліджуваної категорії. 

На нашу думку, принципи трудового права – це загальновизнані 

основоположні керівні начала, відправні ідеї об’єктивно зумовлені 

характером і змістом соціально-трудових відносин, закріплені у відповідних 

джерелах або виражені у стійкій юридичній практиці, що становлять собою 

аксіологічну основу трудового права, характеризують зміст, сутність і 

призначення в суспільстві цієї галузі, відображають загальні закономірності 

її виникнення, розвитку й функціонування і служать створенню 

внутрішньоузгодженої й ефективної системи правових норм у царині праці. 

За своєю природою принципи трудового права належать до сфери 

відправних ідей у соціально-трудовій царині. Як справедливо розмірковує А. 

Уайтхед: «Спочатку принцип зазвичай є ідеєю, що виникає лише спорадично 

як мрії окремих розумів чи як легкий відтінок інших форм духовності; поволі 

вона втілюється в соціальних практиках, поступово набуваючи визнання і 

вимагаючи реформ існуючого порядку; загальні ідеї є рушійною силою, що 

веде суспільство від одного стану до іншого: поселяючись у розумі людей, 

вони жалять як оводи чи світять як маяки; в якісь момент жевріючий вогник, 

запалений ідеєю, спалахує полум’ям – настає період швидких змін; принцип 

стає важливою складовою суспільної культури, втілюється в системі вимог 

(імперативів) і врешті-решт (часто-густо в поєднанні з іншими ідеями) 

змінює обличчя певної цивілізації» [155, с. 404].  

У цих ідеях відображаються загальнолюдські особистісні цінності 
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(життя, честь, гідність, свобода особистості, соціальна захищеність тощо), а 

також цінності публічного характеру (демократія, законність, правопорядок 

та ін.). Специфіка цих ідей полягає в тому, що вони є основоположними для 

трудового права, виражають його сутність і в концентрованому вигляді 

характеризують його зміст. Іншим словами, принципи трудового права є його 

серцевиною, на основі якої можна судити не тільки про трудове право в 

цілому і про його суть, а й про тенденції його подальшого розвитку. Ідеї, що 

лежать в основі цих принципів, не тільки підсумовують досвід попереднього 

розвитку знань у відповідній сфері, а й служать фундаментом, що синтезує 

знання в цілісну систему. Вони виконують також роль активних евристичних 

засад пояснення трудоправових явищ у пошуках нових шляхів вирішення 

проблем. 

Принципи трудового права виражають сполучну сутність окремих 

різнорідних норм у певній царині, тобто те, що об’єднує їх в інститут, галузь. 

Ось чому виявити у правових нормах у сфері він – означає розкрити природу 

загального (галузь, інститут), тому що принцип права завжди виражає 

сутнісні (родові й видові) властивості цих норм.  

 

 

 

2.2. Значення принципів трудового права 

Проблема наукового дослідження принципів трудового права має нині 

актуальне теоретичне і практичне значення, концентруючи в собі не тільки 

історичні, філософські, моральні і юридичні аспекти вітчизняної юридичної 

науки, а й сучасні соціально-політичні. При цьому роль цих принципів не 

може бути зведена в одну, навіть гранично широку площину: адже їх 

значення є багатовекторним, комплексним.  

А. Ця правова конструкція є підставою для об'єднання різнорідних 

правових норм, що регулюють трудові й пов’язані з ними відносини в єдину 

галузь права. 
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Кожна галузь права (і трудове право також) має свою систему правових 

норм, тобто певне їх угруповання, послідовність розподілу у структурі галузі. 

О. Д. Зайкін говорить: «Система галузі трудового права – це об'єктивний 

розподіл в певній послідовності, взаємозв'язку та єдності нормативного 

матеріалу даної галузі за окремими частинам й інститутами. Вона будується 

насамперед на основі розподілення норм трудового права за групами залежно 

від особливостей регульованої ланки суспільних відносин даного виду або 

роду. В результаті групування норм за цією ознакою створюються різні 

інститути трудового права, кожен із яких охоплює певну сукупність норм, 

що забезпечує цілісне регулювання відповідного різновиду відносин» [156, с. 

30].  

Традиційно в системі трудового права прийнято виділяти Загальну й 

Особливу частини. Загальна об’єднує норми, що належать до правового 

регулювання праці в цілому, а не до окремих її елементів чи умов. Це ті 

правові норми, що визначають предмет, завдання, сферу дії трудового права, 

зміст трудових і пов’язаних з ними відносин, правосуб’єктність їх учасників, 

а також основні принципи правового регулювання праці працівників. Норми, 

що встановлюють конкретне правило поведінки учасників трудових і 

пов’язаних з ними відносин, формують Особливу частину трудового права, 

роль і функції правових інститутів якої різні. Одні інститути покликані 

регулювати окремі елементи змісту трудових відносин (наприклад, інститут 

трудового договору впорядковує їх виникнення, зміну і припинення), інші – 

окремі відносини, пов’язані з трудовими (приміром, з розгляду трудових 

спорів). Сучасна система трудового права України складається з таких 

інститутів: працевлаштування й зайнятості; трудового договору; робочого 

часу; часу відпочинку; оплати й нормування праці; дисципліни праці; 

охорони праці; матеріальної відповідальності сторін трудового договору; 

трудових спорів; нагляду й контролю за дотриманням трудового 

законодавства та ін.; 

Б. Принципи трудового права виступають запорукою єдності і 



133 

 

стабільності цієї галузі та її норм.  

Єдність системи трудового права полягає в тому, що всі правові норми, 

з яких вона утворюється, тісно взаємопов'язані, узгоджені і взаємодіють між 

собою. Не випадково, КЗпП України містить ст. 4 «Законодавством про 

працю», в якій говориться, що законодавство про працю складається з цього 

Кодексу та інших актів законодавства України, прийнятих відповідно до 

нього. Конкретизує цей припис ст. 11 «Акти трудового законодавства» 

проекту Трудового кодексу України (реєстраційний №1658, текст 

доопрацьований від 20 травня 2015 р.):  

«1. Основу трудового законодавства України становить Конституція 

України. 

2. Основним актом трудового законодавства України є Трудовий 

кодекс України. 

3. Актами трудового законодавства є також закони, які приймаються 

відповідно до Конституції України та цього Кодексу і містять норми, що 

регулюють трудові відносини… 

Якщо суб'єкт права законодавчої ініціативи подав до Верховної Ради 

України проект закону, що регулює трудові відносини інакше, ніж цей 

Кодекс, він зобов'язаний одночасно подати проект закону про внесення змін 

до Трудового кодексу України. Поданий законопроект розглядається 

Верховною Радою України одночасно з відповідним проектом закону про 

внесення змін до Трудового кодексу України. 

4. Трудові відносини можуть регулюватися актами Президента України 

у випадках, установлених Конституцією України. 

5. Актами трудового законодавства є також постанови Кабінету 

Міністрів України, що видаються у випадках, установлених Конституцією 

України, цим Кодексом та законами України. 

6. Інші органи державної влади, органи влади Автономної Республіки 

Крим, органи місцевого самоврядування можуть видавати нормативно-

правові акти, що регулюють трудові відносини, а також акти нормативно-
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технічного характеру лише у випадках, установлених Конституцією України, 

цим Кодексом та законами України. 

7. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування 

державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту 

населення здійснює нормативне регулювання трудових відносин відповідно 

до його повноважень. Інші центральні органи виконавчої влади в межах своїх 

повноважень можуть приймати нормативно-правові та інші акти, якими 

регулюються трудові відносини, за умови погодження таких актів із 

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування 

державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту 

населення».  

Відповідно до ст. 17 проекту ТК України в разі виявлення 

неузгодженості між актами законодавства однакової юридичної сили, що 

регулюють трудові відносини, застосовується акт, який є спеціальним щодо 

відповідних відносин. Якщо неможливо зробити висновок про те, який акт є 

спеціальним, застосовується акт, прийнятий пізніше. Якщо норма закону чи 

іншого акта законодавства, виданого на підставі закону, або норми різних 

законів чи різних актів законодавства припускають неоднозначне 

(множинне) трактування прав та обов'язків працівника й роботодавця, 

внаслідок чого є можливість прийняти рішення на користь і працівника, і 

роботодавця, рішення приймається на користь працівника. 

Структура будь-якого системного об’єкта відрізняється стабільністю, 

адже сама структура – це «… інваріативний аспект даного явища, тобто 

такий вид композиції або вид упорядкованості елементів, який усталений 

(інваріантний) щодо цілком певних його змін, перетворень» [157, с. 21]. 

Праву властива сталість, пов’язана з нормативністю і формальною 

визначеністю правової форми суспільного регулювання. Трудове право – це 

нормативна, формалізована система суспільно-трудового регулювання, 

покликана забезпечити стабільне регулювання трудових і тісно пов’язаних з 

ними відносин [158, с. 66]. У силу типізації правило поведінки, не втрачаючи 
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зв‘язку із суспільно-трудовими відносинами, отримує здатність охоплювати 

своїм регулятивним впливом невизначене коло суб‘єктів трудових і 

пов‘язаних з ними відносин. У цьому сенсі для норми трудового права 

характерні предметність змісту й абстрактність адресата. Типізація змісту 

норми трудового права призводить до того, що вони стають рівним 

масштабом для різних осіб. Типовими суспільно-трудові відносини стають 

після тривалого часу, коли викристалізується те загальне й усталене, що 

притаманне їм. Це усталене і закріплюється в нормах трудового права, 

надаючи останнім властивість стабільності. Звідси − норми трудового права 

повинні змінюватись або відмінюватись лише у випадку, коли модельовані 

ними соціально-трудові зв‘язки перестали бути типовими. 

В. Принципи трудового права визначають загальні закономірності й 

основні тенденції розвитку трудового права та його складників. 

Загальновідомо, що ефективність правового регулювання суспільних 

відносин прямо залежить від його відповідності об'єктивним 

закономірностям їх існування й розвитку. Першочергове значення при цьому 

має здатність законодавця своєчасно розпізнати основні тенденції, 

магістральні напрямки їх поступового розвитку й відобразити останні у 

змісті корінних елементів системи права – її принципів. 

Проведення соціально-економічних і політичних реформ поставило 

перед Україною нові завдання у процесі становлення громадянського 

суспільства. По завершенні перехідного періоду до постіндустріального 

суспільства розвиток трудового права обов'язково триватиме. Зміняться 

найважливіші аспекти правового регулювання трудових відносин − предмет, 

методи, функції, зміст, суб'єкти, структура та ін. Виникла необхідність 

створення правової системи у сфері праці, орієнтованої не на жорстке 

державне регулювання суспільних відносин, а на поєднання різних 

(переважно договірних) методів управління. Однак трудове право збереже 

фундаментальні цінності, що складалися століттями. 

Немає жодної розвиненої країни світу, де трудове право виконувало б 
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роль інструмента економічного розвитку. У цих державах із самого початку 

свого виникнення трудове право спрямовано на забезпечення прав 

працівників і встановлення умов їх найму. У них є загальновизнаним, що в 

центр трудового права має бути поставлена людини, її особистість. 

Трудовому праву поряд із забезпеченням охорони праці належить місія бути 

гарантом реалізації широкого комплексу соціально-економічних прав і 

свобод, якими наділено людину – учасника процесу праці. 

М. В. Лушнікова й А. М. Лушніков переконують, що на розвиток і 

зміст трудових прав значно вплинула технічна революція в поєднанні з 

прискореною соціальною еволюцією, в результаті чого сформувалося 

постіндустріальне суспільства, з одного боку, й нерозривно пов’язаний з ним 

процес глобалізації, – з другого [159, c. 104]. З погляду Є. В. Краснова, 

основними тенденціями розвитку трудових прав на початку XXI ст. є: (а) 

єдність приватних і публічних засад; (б) посилення значення міжнародних 

стандартів трудових прав; (в) новий комплексний підхід до трудових прав та 

їх правового опосередкування; (г) створення умов для всебічного розвитку 

людської особистості; (д) недопущення погіршення становища працівників 

порівняно з рівнем, передбаченим чинним законодавством, і заборона 

зловживати трудовими правами; (е) визнання соціального діалогу 

працівників і роботодавців (їх представників) основним принципом реалізації 

трудових прав та свобод [160, c. 32-43]; 

Г. Принципи трудового права служать основою для порівняння 

вітчизняного трудового права в різні часи його розвитку із зарубіжним 

трудовим правом. 

Заснованість сучасної правової системи України на нових ідеях і 

паритетах, пов'язаних з необхідністю гуманізації й демократизації суспільних 

відносин, визначає потребу комплексного дослідження особливостей цієї 

системи, шляхів її вдосконалення, визначення її місця в міжнародному 

правовому просторі. Це, у свою чергу, зумовлює необхідність виявлення 

загального, особливого й одиничного в національному праві, що стає 
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можливим завдяки порівняльним дослідженням. 

Під предметом порівняльного правознавства розуміють процес 

виявлення й аналізу загальних принципів, закладених у різних системах 

права. Р. Паунд підкреслював, що «… порівняння існуючих в різних 

правових системах норм… є лише першим кроком чи етапом на шляху 

порівняльно-правового пізнання. Наступним найбільш важливим кроком на 

даному шляху є проведення глибокого аналізу порівнюваного нормативно-

правового матеріалу і визначення (формулювання) загальних принципів 

права» [161, c. 51]. «Предмет порівняльного правознавства: 1) в практико-

прикладному аспекті – як комплекс проблем, процесів, що відбуваються в 

державно-правовій сфері і які потребують порівняльного дослідження задля 

досягнення конкретного правового результату, а також коло об'єктів 

порівняльного правознавства у їх безпосередній взаємодії з порівняльно-

правовою метою даного дослідження; 2) в суто науковому – розробка 

методології та методики порівняльного правознавства та дослідження на цій 

основі загальних принципів і закономірностей виникнення, функціонування і 

розвитку різних правових систем», – погоджується із цим міркуванням О. Л. 

Бигич [162, c. 152]. 

Визнання предметом порівняння у сфері праці трудоправових 

принципів дає змогу з'ясувати першопричини відмінностей у праві різних 

країн або в одній державі в різні історичні періоді її розвитку. 

Д. Принципи трудового права становлять підвалини для формування й 

удосконалення законодавства про працю. 

Потреби й інтереси суспільства викликають необхідність урегулювання 

нових суспільних відносин виходячи з єдиного мірила, яке відбивало б у 

своєму змісті притаманні їм закономірності. Комплексність і циклічність 

соціального життя об'єктивно передбачають його правове опосередкування, 

яке найбільше відповідало б сутності процесів, що відбуваються, що 

можливо лише у випадку, коли це спирається на відповідні принципи. 

Останні – це своєрідний «трафарет» для перевірки законодавчих актів і 



138 

 

практики правозастосування стосовно їх відповідності канонам соціальної 

держави. 

Трудове законодавство України характеризується вкрай складними і 

суперечливими процесами. Це пояснюється тим, що політичні й економічні 

реформи, проведені в Україні, вимагають інтенсивної законотворчості, а 

також всебічного й ефективного впливу на перетворення, які відбуваються в 

ній. Ідеться не лише про поліпшення законодавства чи його реконструкцію, а 

й про формування багатьох принципово нових правових інститутів, що 

відповідають реальним умовам ринкової економіки, критеріям правової 

держави, міжнародним стандартам захисту трудових прав особи. Однак 

процес реформування трудового законодавства проходить повільно. Це, на 

думку О. М. Ярошенка, пояснюється суперечливістю соціально-економічної 

сутності трудових відносин та особливою роллю, яку відіграє трудове 

законодавство в житті суспільства. Специфіка цієї галузі права полягає в 

необхідності, з одного боку, повною мірою виконувати функцію соціального 

і правового захисту, а з другого – забезпечити ефективний розвиток 

виробництва. Ці об’єктивні причини якраз і зумовлюють повільніше 

протікання реформи в соціально-трудовій сфері [163, c. 40]. Значною мірою 

неефективність правового регулювання трудових відносин пояснюється 

браком у законодавстві чіткого механізму реалізації закладених у ньому 

принципів і гарантійних норм. Це положення зумовлено безліччю причин, до 

числа яких належать: (а) недостатньо чіткий поділ питань, які вирішуються 

на різних рівнях нормативного регулювання; (б) неузгодженість нормативно-

правових актів між собою; (в) недостатньо оперативне заповнення прогалин 

у чинному законодавстві; (г) низький рівень юридичної техніки та ін. [112, c. 

102]. 

Одним із головних аспектів реформування законодавства про працю є 

кодифікація. Це найвищий рівень систематизації відповідної галузі 

законодавства, який передбачає переосмислення, творче перероблення і 

вдосконалення всього трудо-правового матеріалу, що існує на даний час у 
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державі. Її мета – створення й подальший розвиток стрункої внутрішньо 

погодженої системи нормативних правових актів, що регулюють трудові й 

пов’язані з ними відносини. Створенню кодифікованого акта в царині праці 

має передувати ретельний аналіз ситуації в країні, усіх політичних та 

економічних чинників, вибір адекватних існуючій систематизації засобів 

впливу на неї, визначення їх можливої ефективності. У процесі 

кодифікаційної діяльності назрілі інтереси до потреб розвитку суспільства 

виявляються через правову форму закону, тобто стають змістом норм 

кодифікаційного акта і тим самим здобувають правовий захист і можливість 

реалізації через імовірний або реальний вплив примусової сили держави. 

Вагомим внеском у розроблення концепції кодифікації законодавства 

про працю вніс О. М. Ярошенко. Учений заявляє, що найскладнішою 

проблемою сьогодення, яку необхідно вирішити в новому кодифікованому 

акті, є досягнення оптимального поєднання інтересів працівників і 

роботодавців при забезпеченні належного захисту прав та інтересів 

працівників і створенні ефективного виробництва. Правознавець 

переконаний, що через весь новий Трудовий кодекс України варто 

послідовно провести співвідношення державного й договірного регулювання 

відносин у царині праці, а саме: 

– за державою зберігається право закріплення й конкретизації у 

трудовому законодавстві конституційних положень, основних процедур і 

комплексу загальнообов’язкових гарантій трудових прав працівників; 

– на соціально-партнерському й колективно-договірному рівнях 

визначаються галузеві, регіональні, виробничі та інші особливості організації 

праці й реалізації трудових гарантій; 

– індивідуально-договірне регулювання стає способом визначення за 

участю працівника безпосередніх умов його праці і стимулювання [див. дет.: 

164-168]; 

Е. Принципи права сприяють процесу реалізації суб'єктами права 

правових норм у сфері праці. 
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Цінність приписів, що містяться в нормах права, набуває реального 

значення лише за умови втілення їх у конкретних суспільних відносинах. 

Реалізація права – це різноманітний процес практичного здійснення правових 

вимог у діяльності тих чи інших суб’єктів. Саме через неї досягається 

результат, зміст якого закладений законодавцем при виданні норми права. 

Тому своєчасна й точна реалізація правових норм є найважливішою 

передумовою додержання і зміцнення правопорядку.  

О. Ф. Скакун доводить, що реалізувати нормативно-правові приписи 

означає втілити в життя – в суспільні відносини, в поведінку громадян – 

волю законодавця та інших суб’єктів правотворчості. Без реалізації норм 

права воно втрачає своє соціальне значення. За рівнем реалізації приписів, 

що містяться в нормативних актах, фахівець виділяє: 

а) реалізацію загальних настанов – втілення в життя загальних 

настанов, що містяться в преамбулах законів; в статтях, які фіксують загальні 

завдання і принципи права і правової діяльності; 

б) реалізацію загальних правових норм поза правовідносинами – 

втілення у життя загальних норм, що встановлюють правовий статус і 

компетенцію суб’єктів права, тобто безперешкодне використання 

суб’єктивних юридичних прав і свідоме виконання суб’єктивних юридичних 

обов’язків – без конкретних зв’язків або відносин між суб’єктами права; 

в) реалізацію конкретних правових норм в конкретних правовідносинах 

– втілення у реальні відносини конкретних норм права [169, с. 419-429]. 

Наведемо приклад із судової практики, коли у правозастовний орган 

звернувся до принципів трудового права.  

У вересні 1996 р. Ч. звернувся до Дзержинського районного суду м. 

Харкова з позовом до Харківського військового університету про поновлення 

його на роботі, стягнення з останнього заробітної плати за час вимушеного 

прогулу й середнього заробітку за час затримки розрахунку при звільненні. 

Рішенням Дзержинського районного суду м. Харкова від 11 червня 1997 р., 

залишеним без зміни ухвалою судової колегії в цивільних справах 
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Харківського обласного суду від 7 жовтня 1997 р., позов Ч. було задоволено 

частково – з відповідача стягнуто 383 грн середнього заробітку за час 

затримки розрахунку, а в решті вимог відмовлено. 

Заступник Голови Верховного Суду України у своєму протесті 

порушив питання про скасування судових рішень з направленням справи на 

новий розгляд. Президія Харківського обласного суду протест задовольнила 

з таких підстав. Із матеріалів справи вбачається, що позивач працював у 

Харківському військовому інституті (який згодом було перейменовано в 

університет) доцентом кафедри загальної математики з 1 вересня 1993 р. 

Згідно з наказом від 28 серпня 1993 р. за №440 позивача було прийнято на 

роботу за строковим трудовим договором на строк з 1 вересня 1993 р. по 31 

серпня 1994 р. На підставі заяв позивача наказами від 31 серпня 1994 р. №78-

ОК і від 30 серпня 1995 р. №39-ОК дія договору подовжувалася на строк з 1 

вересня 1994 р. по 31 серпня 1995 р. і з 1 вересня 1995 р. по 31 серпня 1996 

р., а 30 серпня 1996 р. відповідачем було видано наказ про звільнення 

позивача згідно з п. 2 ст. 36 КЗпП України у зв'язку із закінченням дії 

строкового трудового договору. 

Відмовляючи в позові про поновлення на роботі і стягнення заробітної 

плати за час вимушеного прогулу, суд виходив з того, що з урахуванням 

характеру роботи з позивачем правомірно укладалися строкові трудові 

договори і він звільнений обґрунтовано у зв'язку з закінченням дії останнього 

договору, оскільки трудові відносини фактично не були подовжені, а сам 

позивач про це не просив. Суд також дійшов висновку, що трудовий договір 

між позивачем і відповідачем не можна вважати укладеним на невизначений 

строк, оскільки не було додержано умов, передбачених п. 6.6 Положення про 

порядок наймання і звільнення педагогічних працівників закладів освіти, які 

є у загальнодержавній власності, затвердженого наказом Міністерства освіти 

України від 5 серпня 1993 р. за №293 [170] та абз. 7 п. 2 Інструктивного листа 

Міністерства освіти України від 19 листопада 1993 р., №1/9-189, щодо 

тривалості роботи за строковим договором протягом не менше 10-ти років. Із 

nau://ukr/322-08|st36/
nau://ukr/322-08/
nau://ukr/z0104-93/
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такими висновками суду погодилась і касаційна інстанція. Проте це було 

зроблено без належного з'ясування дійсних обставин справи. Так, згідно з ч. 

2 ст. 39-1 КЗпП України трудові договори, переукладені один чи декілька 

разів, за винятком випадків, передбачених ч. 2 ст. 23 КЗпП, вважаються 

укладеними на невизначений строк. Ще якихось обмежень чи винятків щодо 

застосування зазначеної норми в ній самій чи в інших нормах не 

передбачено. Із положень п. 6 ч. 1 ст. 92 Конституції України випливає, що 

основні елементи інституту трудового договору як засобу реалізації 

конституційного права на працю (зміст і порядок укладення договору, 

гарантії працівникам при його укладенні, зміні і припиненні, підстави 

останнього тощо) повинні визначатися виключно законом. Тому суду слід 

було з'ясувати, чи дійсно в нормативно-правових актах Міністерства освіти 

України, на які послався суд, містяться інші, крім передбачених законом, 

обмеження щодо застосування ч. 2 ст. 39-1 КЗпП України, і вже з огляду на 

зазначені положення Конституції дійти висновку про відповідність цих 

додаткових обмежень й закону. Виходячи з принципу верховенства права, 

закладеного у ст. 8 Конституції України, суд, установивши невідповідність 

нормативно-правового акта положенням Конституції України і нормам 

закону, який має вищу, ніж даний акт, юридичну силу, має застосувати 

Конституцію України або цей закон. Необґрунтованим є також висновок 

суду про правомірність укладення з позивачем строкового трудового 

договору, оскільки всупереч роз'ясненням Пленуму Верховного Суду 

України, викладеним у п. 9 постанови від 6 листопада 1992 р. №9 «Про 

практику розгляду судами трудових спорів» [171], суд цього питання 

належним чином не з'ясував [172]; 

Є. Принципи трудового права служать для усунення прогалин у 

законодавстві про працю. 

М. О. Власенко виділяє такі види логіко-структурних дефектів у праві:  

а) антиномія або суперечність права;  

nau://ukr/322-08/
nau://ukr/254к/96-ВР|st92/
nau://ukr/254к/96-ВР/
nau://ukr/v0009700-92/
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б) зайве дублювання (повний збіг обсягу і змісту норм, тотожність 

правового регулювання, що виникає на цій основі);  

в) прогалини у праві (відсутність конкретного нормативного припису, 

який регулював би суспільні відносини, що знаходяться у сфері правового 

регулювання);  

г) нераціональне розташування правових норм, що порушує структурні 

зв'язки в побудові юридичних правил;  

д) логічна недосконалість правових конструкцій (вона виявляється у 

суперечностях абстрактного і казуїстичного способів викладення правового 

матеріалу, невиправданому використанні оціночних категорій тощо) [173, с. 

21, 22]. 

Прогалина у праві – це певна неповнота чинного законодавства щодо 

фактів, які перебувають у сфері правового впливу. Прогалини існують у 2-х 

видах: повна відсутність урегулювання питань і вже існуюча неповнота 

регулювання. Не можна ототожнювати прогалини в законодавстві з так 

званим кваліфікованим умовчанням законодавця, коли він умисно залишає 

питання відкритими, утримується від прийняття норми, показуючи цим своє 

небажання її закріплювати. Ситуація з наявністю прогалин у законах має 

місце й у випадках, коли законодавець віддає рішення питань на розсуд 

правозастосовних органів, розраховуючи на те, що його законодавча воля 

буде конкретизована іншими правовими актами.  

О. М. Ярошенко прогалини у трудовому праві розглядає як повну або 

часткову відсутність правового регулювання тієї сфери суспільних відносин, 

яка об’єктивно вимагає регламентації нормами трудового права й не може 

нормально функціонувати без обов’язкових для виконання юридичних норм. 

Прогалини у трудовому праві правознавець поділяє на первинні й подальші. 

Первинні існують у нормативному акті про працю з моменту його появи й 

зумовлюються тим, що нормотворчий орган не зміг передбачити всіх 

існуючих на момент прийняття акта обставин, що вимагають правового 

опосередкування, й тому допустив недоліки в конструюванні конкретних 
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правових норм. Подальші прогалини виникають після опублікування 

нормативно-правового акта й набуття ним чинності. Вони пояснюються 

появою нових суспільних відносин та обставин, яких раніше не існувало і які 

вимагають правового опосередкування, або необхідністю в нормативному 

регулюванні явищ, яких раніше право не враховувало [див. дет.: 174-177]. 

Причини появи прогалин у законодавстві мають об'єктивний і 

суб'єктивний характер. Вони є об'єктивними, якщо на момент прийняття 

відповідних нормативних актів не існувало відносин, які згодом заявили про 

себе як потребуючі правового регулювання, іншими словами, ці відносини 

пізніше ввійшли до сфери правового регулювання. Суб'єктивний характер 

причин появи прогалин виявляється, коли законодавець з будь-яких причин 

щось упустив, неточно висловився. Суб'єктивного забарвлення набувають і ті 

прогалини, коли необхідність регулювання відносин є відомою всім і давно, 

але останні залишаються неврегульованими. Це відбувається тому, що, по-

перше, відчувається вплив економічних обставин, оскільки прийняття закону 

пов'язано з певними затратами щодо його впровадження в життя. 

Починається співставлення цінностей, а тому дорогі закони можуть бути 

відхилені; по-друге, надто часто спрацьовують політичні чинники, коли 

неможливість досягти консенсусу в законодавчому органі надовго віддаляє 

регулювання відповідних відносин, по-третє, з’являються причини 

ідеологічного плану і доводиться чекати, коли культурний рівень дозволить 

урегулювати відповідні відносини. 

Проблема прогалин у правовому регулюванні праці стосується 

інтересів всіх учасників правових відносин. Вона має пряме соціальне й 

політичне значення, стосується як законодавця, так і правозастосовника. Для 

останнього питання про практичні кроки щодо подолання прогалин у 

законодавстві стоїть дуже гостро, якщо вони виявляються у сфері їх правової 

діяльності. 

Цікаво, що навіть у країнах англосаксонського права, де поняття 

«принципи права» історично не склалося, правова система припускає 
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вирішення справ у випадку виявлення прогалин у праві спершу на основі 

розуму, а вже пізніше – на основі поняття справедливості, виробленого 

судами. При цьому зауважимо, що справедливість. як правова категорія, має 

в англійському праві подвійне значення: це (а) засіб коригування рішень 

судів загального права при їх оскарженні в суді канцлера і (б) підстава для 

вирішенні справи при виявленні прогалин. 

Зовсім інша роль при подоланні прогалин відводиться принципам 

права у країнах романо-германської правової сім’ї. Як зазначає В. В. Лазарєв, 

принципи права, як регулятори суспільних відносин, мають загальну 

цілеспрямованість. Вони багато в чому визначають перспективи розвитку не 

тільки права, а й суспільства і держави, сприяючи тим самим усуненню 

прогалин чи інших недоліків законодавства [178, с. 79, 80]. 

Якщо близької правової норми, яка регулювала б відносини, подібні до 

соціально-трудових немає, для подолання цієї прогалини застосовується 

аналогія на підставі принципів трудового права, що полягає у вирішенні 

конкретної юридичної справи на підставі останніх і, як правильно відзначає 

А. С. Піголкін, становить собою акумуляцію загальних принципів 

відповідного інституту чи галузі права та їх втілення в конкретній справі 

[179, с. 46]. Інакше кажучи, при цій аналогії приписи щодо подолання 

прогалин формуються з аналізу принципів, а не норм права, що регулюють 

суспільні відносини, подібні тим, що мають прогалини. 

Таким чином, значення принципів трудового права виявляється в тому, 

що вони: а) служать підставою для об'єднання різнорідних правових норм, 

що регулюють трудові й пов’язані з ними відносини, в єдину галузь права; б) 

виступають запорукою єдності і стабільності галузі та її норм; в) визначають 

загальні закономірності й основні тенденції розвитку трудового права та його 

складників; г) є засадою для порівняння вітчизняного трудового права в різні 

часи його розвитку із зарубіжним трудовим правом; д) становлять собою 

підґрунтя для формування й удосконалення законодавства про працю; е) 
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сприяють процесу реалізації суб’єктами права правових норм у сфері праці; 

є) служать для подолання прогалин у законодавстві про працю. 

 

 

 

2.3. Класифікація принципів трудового права 

Принципи трудового права, як юридичні явища, відрізняються не 

тільки від інших правових категорій, а й самі не є однорідними. Питання про 

види принципів становить собою проблему їх класифікації (від лат. сlassicus 

(розряд) + facere (робити). Це система співпорядкованих понять (класів, 

об’єктів, явищ) у якій-небудь галузі знань, утворена з врахуванням загальних 

ознак об’єктів і закономірних зв’язків між ними. Класифікація дозволяє 

орієнтуватись у багатоманітті об’єктів і служить джерелом знань про них 

180, с. 379. Принципово має рацію Ю. А. Шрейдер, що її слід розглядати як 

процес і як результат. Як процес – це приведення певної предметної галузі до 

системи, установлення відносин рідства між об'єктами та їх групування у 

класифікаційні ячейки – таксони за ступенем рідства. Як результат – це 

мережа таксонів різного рівня, в якій знаходить своє місце будь-який об'єкт з 

розглядуваної предметної галузі, що розглядається [181, с. 3-5]. На вищому 

рівні абстрагування класифікація сприймається навіть як одна з форм 

соціального життя науки [182, с. 110-129], важливого елемента будь-якої 

людської діяльності, й у першу чергу наукової. 

Класифікація становить собою логічну операцію, внаслідок якої 

здійснюється перехід від певного родового поняття до множинності видових 

[183, с. 56]. Рід – це загальна філософська характеристика для групи 

предметів із загальними суттєвими властивостями, несуттєві ознаки яких 

різняться між собою. У логіці рід є поняттям, що впорядковує інші, яке, 

маючи вищий ступінь загальності, охоплює низку менш загальних понять – 

видів. Видом іменується поняття, яке створюється шляхом вирізнення 

загальних ознак в індивідуальних поняттях і яке само має загальні ознаки з 
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іншими видовими поняттями. Сукупність усіх ознак, що охоплюються цим 

поняттям, тобто тих, для яких воно є найближчим родовим, становить обсяг 

останнього, яке й зазнає поділу при класифікації. При цьому поділяється не 

саме поняття, а його обсяг. Правильною класифікацією вважається та, яка (а) 

об'єднує в межах одного класу об'єкти, максимально схожі між собою за 

суттєвими ознаками, і яка є (б) сталою й разом із тим достатньо гнучкою, 

щоб зберігатися в умовах появи все нових і нових об'єктів дослідження. 

Національний класифікатор України «Рубрикатор науково-технічної 

інформації ДК 022:2008», затверджений наказом Державного комітету 

України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 31 

грудня 2008 р. [184], оперує такими категоріями:  

а) класифікація – розподіл множини об'єктів на множини на підставі їх 

схожості чи несхожості; 

б) класифікаційна система – система, структура якої передбачає 

упорядковане розташування будь-якої множини об'єктів на підставі 

встановлених зв'язків і залежностей між ознаками цих об'єктів; 

в) об'єкт класифікації – елемент множини, що класифікується; 

г) метод класифікації – спосіб об'єднання об'єктів класифікації у 

класифікаційні угруповання; 

д) класифікаційне угруповання – підмножина об'єктів, яка утворилася в 

результаті класифікації. 

Погоджуємось із С. С. Алексєєвим, що класифікація тих чи інших явищ 

має значимість не тільки первинного оброблення, упорядкування 

відповідного матеріалу. Крім завдань систематизації, вона виконує й інші 

складні функції: дозволяє залучити в поле зору дослідника весь обсяг 

класифікаційного матеріалу, охопити великий діапазон об′єктів, які 

вивчаються, в результаті чого, уникнути однобічності їх наукової 

інтерпретації. Головне полягає в тому, що класифікація дає можливість 

виявити нові риси, якісні особливості відповідних явищ [185, с. 16]. Саме 

тому, що процедури класифікації, застосовувані для утворення класів 
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подібних об’єктів, оцінюють кількісно і якісно систематизують ознаки 

об’єктів, класифікація отримали широке використання в науці загалом і в 

юридичній, зокрема.  

При побудові класифікації традиційно використовують правила поділу 

понять:  

– при одному й тому самому поділі необхідно застосовувати одну й ту 

ж саму підставу; 

– поділ повинен бути розмірним, тобто обсяг його членів, взятих разом, 

має дорівнювати обсягу поняття, що поділяється; 

– члени поділу мають взаємно виключати один одного; 

– поділ повинен бути безперервним, а його члени мають бути 

підпорядковуваними поняттями, безпосередньо нижчими стосовно поняття 

родового [186, с. 403]. 

Класифікація повинна провадитися на підставі суттєвих ознак 

відповідного явища чи предмета, що дозволяє глибше вивчити його 

властивості, точніше визначити його поняття, установити взаємозв'язок між 

його структурними елементами та з іншими явищами. Учений-правознавець 

С. В. Познишев ще в 1904 р. справедливо наголошував: якщо метою є не 

вивчення якогось одного спеціального відношення або ознаки певної групи 

явищ, а пізнання їх природи в усій повноті суттєвих рис, то єдино 

правильною і придатною класифікацією буде, вочевидь, та, яка поділяє 

досліджувані об’єкти на групи за найбільш суттєвою ознакою, глибше 

проникає у природу досліджуваних явищ і ставить дослідника на таку 

позицію стосовно них, з якої йому особливо зрозуміло й видно їх найглибші 

відмінності і схожості [187, с. 5, 6]. У результаті отримуємо не просту 

сукупність груп предметів чи явищ, а дещо цілісне, якому притаманна низка 

загальних властивостей, специфічних функцій, що підкорюються єдиним 

закономірностям. 

У питанні класифікації принципів трудового права спостерігається 

значний розкид думок учених-правознавців. 
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Найбільш поширеною є класифікація принципів права на загальні, 

міжгалузеві й галузеві залежно від того, чи поширюються вони на всю 

систему права, на декілька галузей або ж тільки на одну галузь. Крім того, 

нерідко додатково виділяють принципи, що діють в інших структурних 

підрозділах системи права – підгалузях та інститутах права. Іншими словами, 

класифікаційним критерієм у такому разі є сфера поширення принципів 

права і рівень їх впливу. При цьому окремі науковці пропонують власні 

модифікації класифікації за вказаною підставою. Так, А. М. Колодій 

доводить, що кожна галузь права характеризується: а) загальними для всіх 

галузей основними принципами права; б) міжгалузевими принципами, 

властивими двом і більше галузям; в) галузевими принципами, що 

стосуються тільки однієї галузі права; г) принципами структурного виду 

права, притаманними відносно великим автономним групам галузей права 

(публічному і приватному, об’єктивному й суб’єктивному тощо) [188, с. 114]. 

С. П. Погребняк пропонує виділити в системі загальних принципів права 

групу основоположних, тих, що лежать в основі права, утворюють його 

фундамент, на яких ґрунтується право як загальнообов’язковий соціальний 

регулятор. Формулюються такі ознаки цих принципів, як-от: (а) втілення 

найважливіших цінностей, властивих певній системі права; (б) 

концентроване відображення результату розвитку права й визначення 

напрямків його подальшого розвитку; (в) найбільш загальний характер 

принципів; (г) пріоритет останніх перед нормами права; (д) підвищена 

стійкість принципів; (е) самодостатній їх характер (з точки зору формальної 

визначеності) та ін. [189, с. 92-97].  

Г. А. Борисов, зберігши як класифікаційний критерій сферу суспільних 

відносин, на які поширюються ті чи інші принципи, далі розширив їх рівні і 

вказав на існування груп принципів у правовій сфері, як-то: 

загальнополітичні, правові, побудови й функціонування державної 

організації, окремих форм державної діяльності (правотворчості, зокрема, 

законодавчої діяльності, діяльності щодо реалізації правових норм, 
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правоохоронної діяльності та ін.), права, міжгалузеві, галузеві, окремих груп 

норм [190, с. 10]. 

Схвально сприйняли вказаний підхід науковця і вчені-трудовики. Так, 

Н. Б. Болотіна [191, с. 93, 94], В. С. Венедіктов [192, с. 26], К. Ю. Мельник 

[193, с. 34], А. Ф. Нуртдінова й Ю. П. Орловський [194, с. 41], С. М. 

Прилипко й О. М. Ярошенко [105, с. 42-44] за сферою дії принципи 

трудового права поділяють на: 

а) загальноправові – властиві всім галузям вітчизняного права, в тому 

числі і трудовому (законність, демократизм, захист прав людини, 

рівноправність, гуманізм); 

б) міжгалузеві – поширюються на декілька галузей права (свобода 

праці, заборона примусової праці, соціальне партнерства, всебічний захист 

материнства й дитинства, свобода створення й діяльності об’єднань громадян 

тощо); 

в) галузеві – відбивають специфіку норм трудового права, їх 

спрямованість. Принципи трудового права, будучи вираженням суттєвого в 

даній галузі права, пов’язані з більшістю правових інститутів, що її 

складають (поєднання централізованого й локального регулювання праці, 

свобода трудового договору, єдність і диференціація правового регулювання 

праці, участь представників працівників у регулюванні відносин у сфері 

праці, забезпечення працівників мінімальними державними гарантіями у цій 

царині та ін.); 

г) внутрішньогалузеві – відображають суть групи норм певного 

інституту даної галузі права. 

Не відкидаючи загалом цього підходу, вважаємо, що він занадто 

спрощений (схематичний), оскільки не віддзеркалює сутнісно-ціннісного 

наповнення принципів трудового права.  

Н. Б. Болотіна й Г. І. Чанишева з огляду на класифікацію суспільних 

відносин, що становлять предмет сучасного трудового права, поділяють 

принципи трудового права на 2 види: (а) принципи індивідуальних трудових 
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відносин і (б) принципи правового регулювання колективних трудових 

відносин [195, с. 87]. Погоджується з ними й Д. А. Паньков, з погляду якого 

систему галузевих принципів сучасного трудового права складають 

принципи: (а) правового регулювання індивідуальних трудових відносин, (б) 

правового регулювання колективних трудових відносин, (в) властиві 

трудовому праву в цілому. Трудовому праву притаманні такі принципи: а) 

недопущення погіршення становища працівників порівняно з рівнем, 

передбаченим чинним законодавством, і заборона зловживання трудовими 

правами; б) гарантування індивідуальних і колективних трудових прав та 

інтересів працівників і роботодавців; в) захист трудових прав та інтересів 

працівників і роботодавців. До принципів правового регулювання 

індивідуальних трудових відносин належать: (а) свобода праці й заборона 

примусової праці; (б) рівність прав і можливостей, заборона дискримінації у 

сфері праці; (в) гідна винагорода за працю; (г) охорона життя і здоров’я 

працівників, особливий захист праці жінок, неповнолітніх, осіб зі зниженою 

працездатністю (інвалідів, осіб похилого віку). Принципами правового 

регулювання колективних трудових відносин є: (а) свобода об’єднання; (б) 

соціальний діалог у сфері праці; (в) реальне визнання права на колективні 

переговори; (г) забезпечення участі працівників та їх представників в 

управлінні організацією; (д) забезпечення права працівників на вирішення 

колективних трудових спорів (конфліктів), включаючи право на страйк [196, 

с. 187, 188]. 

Будучи прихильником невизнання існування колективної форми 

трудових відносин (про що вже йшлося раніше) послідовно займаємо 

позицію, що виокремлення відповідного різновиду принципів не є 

можливим. Однак це не виключає можливості розмежування принципів 

індивідуального трудового права і принципів колективного трудового права 

як складників системи трудового права України.  

Функціональний підхід до трудоправових принципів пропонує 

О. В. Смирнов. Усі функції трудового права він поділяє на 4 групи. Це 



152 

 

функції: а) що виражають політику держави в галузі правового регулювання 

ринку праці й ефективної зайнятості; б) містять керівні засади у царині 

встановлення умов праці працівників; в) визначають правове регулювання 

застосування праці найманих працівників; г) відображають головні напрямки 

правової політики в галузі охорони здоров'я й захисту трудових прав 

працівників. Залежно від цього першу функціональну групу принципів 

утворюють свобода праці і свобода трудового договору; другу – єдність і 

диференціація умов праці, а також активна участь трудящих і профспілок у 

встановленні умов праці; третю – визначеність трудової функції, стійкість 

трудових відносин, забезпечення нормальної дисципліни праці, винагорода 

за неї без дискримінації і не нижче встановленого законом мінімуму; 

четверту – забезпечення охорони праці і здоров'я працівників, а також 

гарантованість їх трудових прав [103, с. 23-36]. У наведеному поділі має 

місце підміна однієї правової категорії іншими. Як результат − конструкція 

«принципи трудового права» безпідставно об’єднала такі різнорідні соціальні 

і юридичні явища, як «принципи державної політики», «принципи правової 

політики» і «принципи трудового законодавства». 

К. М. Гусов і В. М. Толкунова принципи трудового права за 

цілеспрямованістю їх функцій поділяють на принципи:  

– залучення до праці, забезпечення зайнятості й використання робочої 

сили (забезпечення свободи в праці і зайнятості, права на працю, на захист 

від безробіття, на допомогу у працевлаштуванні, на матеріальну й моральну 

підтримку при безробітті; заборона примусової й обов'язкової праці, 

заборона дискримінації у праці);  

– високого рівня умов праці й охорони трудових прав (забезпечення 

права на справедливу винагороду за трудовий внесок і не нижче державного 

мінімуму оплати праці; права на охорону праці, на безпеку робочого місця, 

на захист від трудового каліцтва й відшкодування шкоди при такому 

каліцтві, на особливу охорону праці жінок, молоді та інших працівників, які 

потребують спеціального захисту, на обмеження робочого часу, на 



153 

 

відпочинок, включаючи вихідні, святкові дні, щорічну оплачувану відпустку, 

а також права роботодавця вимагати від працівників виконання обов'язку 

сумлінної праці, дбайливого ставлення до майна підприємства і права 

працівників вимагати від роботодавця дотримання ним трудових обов'язків і 

трудового законодавства); 

– виробничої демократії й розвитку особистості трудящого 

(забезпечення права на захист трудових прав, включаючи судовий захист, на 

індивідуальні й колективні трудові спори, включаючи право на страйк; а 

також права працівників та їх трудових колективів і профспілок на 

виробничу демократію й розвиток соціального партнерства) [197, с. 55, 56]. 

Як бачимо, у даному випадку в основу загального поділу принципів 

трудового права вчені поклали стадії розвитку трудових правовідносин, а 

конкретними принципами визнані основні трудові права людини.  

О. В. Старчук принципи трудового права поділяє на (а) забезпечуючі 

трудові відносини на ринку праці (рівність трудових прав громадян України, 

свобода трудового договору) і (б) спрямовані на дотримання трудових прав 

громадян (заборона дискримінації у сфері праці; заборона примусової й 

дитячої праці) [198, с. 84-162]. Цей підхід містить суттєві суперечності. Так, 

незрозуміло, що є класифікаційною підставою в цьому поділі. В одній групі 

принципів ідеться про трудові відносини права, а в другій – про трудові 

права. Зауважимо,що вказані явища в одній площині не знаходяться. Як 

наслідок − той же принцип рівності трудових прав можна сміливо віднести і 

до принципів, спрямованих на їх дотримання. Окрім того, виділяючи 

принципи, що забезпечують трудові відносини на ринку праці, автор ігнорує 

сформульоване у ст. 1 Закону України «Про зайнятість населення», легальне 

трактування ринку праці, як системи правових, соціально-трудових, 

економічних та організаційних відносин, що виникають між особами, які 

шукають роботу, працівниками, професійними спілками, роботодавцями та їх 

організаціями, органами державної влади у сфері задоволення потреби 

працівників у зайнятості, а роботодавців – у найманні працівників відповідно 
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до законодавства. Результатом функціонування ринку праці є 

працевлаштування економічно активного населення, а також виявлення тієї 

його частини, яка в силу різноманітних причин, не знайшовши застосування 

своєї здатності до праці, залишилася без роботи, хоча й бажає її отримати, 

тобто виявилася безробітною. 

Виходячи зі змісту міжнародно-правових документів, норми яких 

входять до системи трудового права (Загальна декларація прав людини, 

Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права, Міжнародний 

пакт про громадянські і політичні права, Декларація стосовно цілей та 

завдань Міжнародної організації праці), С. П. Маврін виділяє такі принципи 

цієї галузі:  

− свобода об'єднання й дієве визнання права на ведення колективних 

переговорів;  

− скасування усіх форм примусової чи обов'язкової праці;  

− заборона дитячої праці;  

− недопущення дискримінації в галузі праці й занять;  

− право на працю, що включає право кожної людини на отримання 

можливості заробляти собі на життя працею, яку вона вільно обирає або на 

яку вільно погоджується;  

− право на справедливі і безпечні умови роботи, що відповідають 

вимогам безпеки та гігієни;  

− право на рівну оплату за працю рівної цінності без будь-якої 

дискримінації;  

− право на справедливу й задовільну винагороду, що забезпечує гідне 

людини існування для неї самої та її сім'ї, що в разі необхідності 

доповнюється іншими засобами соціального забезпечення;  

− право на створення професійних спілок і входження до них для 

захисту своїх інтересів;  

− право на відпочинок і дозвілля, включаючи право на розумне 

обмеження робочого дня та на оплачувану періодичну відпустку;  
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− право на однакову для всіх можливість просування по роботі на такі, 

що відповідають більш високі ступені, виключно на підставі трудового стажу 

і кваліфікації;  

− право на страйки, за умови його здійснення відповідно до закону;  

− право на захист від безробіття;  

− право на юридичний захист своїх прав [199, с. 59].  

Як бачимо, визнані світовою спільнотою трудові права людини вчений 

розцінює як принципи відповідної галузі права. Цей підхід вважаємо 

непродуктивним, адже він призводить до нівелювання відмінностей між 

указаними юридичними категоріями. Як заявляє В. С. Нерсесянц: «Права 

людини – це необхідний та невід’ємний елемент всілякого права, як права 

взагалі, визначене (а саме – суб’єктивно-людський аспект) вираження суті 

права як особливого типу і специфічної форми соціальної регуляції. Право 

без прав особи також неможливе, як і права людини без чи поза правом» 

[200, с. 22]. Права особи розглядаються в об’єктивному й суб’єктивному 

значеннях. В об’єктивному – це система міжнародних і національних 

правових норм, що встановлюють правовий статус людини, закріплюють її 

становище, це правила взаємовідносин між людьми, між особою й державою. 

У суб’єктивному розумінні права людини – це можливість, яка належить 

конкретній особі й передбачена правовою нормою, а також діяння, захищене 

державою. Права людини, будучи приведеними в дію, становлять собою 

вимоги, звернені до зобов'язаної особи або організації. Ці права, як і їх 

гарантії, виражають досягнутий ступінь розвитку політичної, соціальної, 

економічної й культурної сфер соціуму, становище особистості в 

суспільному й державному житті. Кожне з перелічених трудових прав має 

набагато більший політичний і юридичний зміст, тому що є складником 

правового статусу людини і громадянина. Незважаючи на те, що права і 

свободи людини проголошені вищими цінностями і встановлено обов'язок 

усіх державних органів, громадських організацій і посадових осіб виявляти 

повагу до неї, захищати її права і свободи, ці аспекти є лише складовою 
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частиною такого принципу, як забезпечення прав і свобод людини і 

громадянина. 

В. О. Бережний наполягає на існуванні у царині права конституційних 

принципів, під якими розуміє основоположні ідеї, які розкривають характер 

взаємовідносин між особистістю і державою у трудових відносинах і які 

виражені в комплексі норм, що містяться в Основному Законі держави. У 

цьому важливому документі закріплені найважливіші принципи, що 

стосуються праці, як-от: свобода праці; рівне ставлення й рівні можливості у 

праці; неприпустимість дискримінації у трудових відносинах; охорона праці 

державою і гарантованих мінімальних умов праці; свобода об'єднання й 

низка інших [201, с. 25, 26]. Конституційні принципи реалізується в 

законодавстві і правозастосовній практиці як основні засади, імперативний 

орієнтир, від якого ніхто не вправі відхилятись. Однак для забезпечення 

цього процесу необхідна особлива система заходів, яка повинна включати 

механізми законодавчі, що встановлюють конкретні форми їх реалізації, і 

правозастосовні, що використовують принцип як підставу захисту правового 

статусу індивіда. У той же час конституційні трудові права порівняно з 

принципами мають більш конкретний зміст і, передбачаючи чіткі 

правомочності суб'єктів правовідносин, реалізуються як законодавчим 

шляхом, так і безпосередньо шляхом вибору суб'єктом варіантів можливої 

поведінки. При цьому реалізація конкретного трудового права суб’єктом 

вимагає встановлення корелюючих йому трудових обов'язків іншого. Отже, 

конституційні трудові принципи й конституційні права у сфері праці – це 

різнопланові категорії за обсягом і механізмом реалізації. Перші закріплюють 

основоположні ідеї, другі конкретизують їх зміст. 

Н. М. Слабоспицька, аналізуючи питання реалізації суб'єктивних 

трудових прав, немаловажною вважає проблему визначення принципів такої 

реалізації, тобто тих основних положень, на які потрібно спиратися, 

реалізуючи можливості, закладені в нормах трудового права. Дослідниця 

називає основні принципи реалізації суб'єктивного трудового права: 
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– розумності та добросовісності дій учасників трудових та інших 

безпосередньо пов'язаних з ними відносин, що реалізують можливості, 

передбачені нормами трудового права; 

– безперешкодного використання свого суб'єктивного трудового права; 

– використання своїх трудових прав своєю волею і у своєму інтересі; 

– активності діяльності учасників трудових і безпосередньо пов'язаних 

з ними відносин з використання свого суб'єктивного права; 

– урахування тих обмежень і меж, які встановлені законом для 

реалізації суб'єктивного трудового права [202, с. 54, 55]. 

Вважаємо, що процедурно-процесуальні норми виступають правовими 

засобами переведення моделей, установлених юридичними приписами, у 

фактичну впорядкованість суспільних відносин. Ці норми визначають 

оптимальний порядок досягнення результатів норм матеріального права. 

Дійсно, тут можна вести мову про принципи процедурно-процесуальних 

правових утворень. О. А. Коваль пропонує таку класифікацію принципів 

процесуального права:  

1. Конституційні принципи, тобто принципи процесуального права, що 

за своїм значенням для життєдіяльності суспільства й держави мають 

найвище значення, а тому мають бути закріплені в Основному Законі країни), 

а саме, принципи: (а) справедливості; (б) рівності; (в) законності, що включає 

2 основних елементи: умови суспільного й державного життя, за яких 

можлива належна реалізація правових приписів, що містяться в 

законодавстві; і вимога суворого дотримання законів, що передбачає 

застосування державного примусу в разі їх порушення; (г) гуманізму; (д) 

верховенства права; (е) принцип юридичної визначеності, що складається з 3-

х елементів: недопущення зворотної сили закону, недопущення звуження 

змісту й обсягу існуючих прав і свобод; відповідальності держави перед 

особою; (є) презумпція невинуватості; (ж) принцип «дозволено лише те, що 

прямо передбачено законодавством», − для державних органів і принцип 

«дозволено все, що прямо не заборонено» − для людини; (з) гласності. 
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2. Інші міжгалузеві й галузеві принципи процесуального права, які за 

своєю сутністю є конкретизацією принципів конституційних у конкретних 

галузях права і які за свою значимістю поступаються першим, а саме 

принципи: (а) публічності; (б) індивідуального характеру відповідальності; 

(в) всебічного, повного й об'єктивного розгляду справи; (г) принцип 

«незнання закону не звільняє від відповідальності»; (д) забезпечення 

обвинуваченому права на захист; (е) змагальності; (є) усності й 

безпосередності; (ж) диспозитивності; (з) принцип «ніхто не може бути 

суддею у власній справі»; (и) неприпустимості повторного покарання за той 

же злочин; (і) відповідальності лише за вину; (к) незалежності суддів та ін. 

[203, с. 75-78]. 

Законодавчі акти в зазначеній царині також містять спеціальні норми, 

що закріплюють принципи. Приміром, ст. 7 Кодексу адміністративного 

судочинства України [204] принципами здійснення правосуддя в 

адміністративних судах визнає: верховенство права; законність; рівність усіх 

учасників адміністративного процесу перед законом і судом; змагальність 

сторін, диспозитивність, офіційне з'ясування всіх обставин у справі; гласність 

і відкритість адміністративного процесу; забезпечення апеляційного й 

касаційного оскарження рішень адміністративного суду, крім випадків, 

установлених цим Кодексом; обов'язковість судових рішень. За ст. 7 

Кримінального процесуального кодексу України [205] зміст і форма 

кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам 

останнього, до яких, зокрема, належать: верховенство права; законність; 

рівність перед законом і судом; повага до людської гідності; забезпечення 

права на свободу й особисту недоторканність; недоторканність житла чи 

іншого володіння особи; таємниця спілкування; невтручання у приватне 

життя; недоторканність права власності; презумпція невинуватості й 

забезпечення доведеності вини; свобода від самовикриття і право не свідчити 

проти близьких родичів і членів сім’ї; заборона двічі притягати до 

кримінальної відповідальності за одне й те саме правопорушення; 
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забезпечення права на захист; доступ до правосуддя й обов’язковість судових 

рішень; змагальність сторін, свобода в поданні ними суду своїх доказів і в 

доведенні перед судом їх переконливості; безпосередність дослідження 

показань, речей і документів; забезпечення права на оскарження 

процесуальних рішень, дій чи бездіяльності; публічність; диспозитивність; 

гласність, відкритість судового провадження і його повне фіксування 

технічними засобами; розумність строків; мова, якою здійснюється 

кримінальне провадження. 

Суб'єктивне право, як юридична категорія, означає виражені й 

закріплені в нормі: а) свободу поведінки індивіда в межах, установлених 

нормою права; б) можливість для індивіда користуватися певним соціальним 

благом; в) повноваження вчиняти певні дії й вимагати відповідних дій від 

інших осіб; г) можливість звернутися до суду за захистом порушеного права. 

Кожне суб'єктивне право, в тому числі й у сфері праці, має свій порядок 

реалізації, який є індивідуальним, як і зміст самого права, і який залежить від 

багатьох об’єктивних і суб’єктивних чинників. Цей порядок може 

змінюватися з розвитком системи трудових і пов’язаних із ними відносин і з 

удосконаленням законодавства.  

Н. М. Хуторян називає принципи, за якими має здійснюватися 

реформування трудового законодавства: 

 підпорядкування трудових відносин закону вартості. В умовах появи 

ринкових відносин, утворення ринку праці, формування й розвитку різних 

форм власності трудові відносини попадають насамперед під дію закону 

вартості й розподілу винагороди за працею; 

 оптимальне збалансування виробничої й захисної функцій трудового 

права; 

 обмеження сфери правового регулювання відносинами найманої 

праці; 
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 соціальне партнерство, що передбачає відхід від жорсткого 

централізованого регулювання державою трудових відносин з одночасним 

розширенням сфери договірного регулювання; 

 дотримання принципу соціальної справедливості, суть якого полягає 

в наданні всім рівних стартових можливостей для реалізації права на працю 

(аксіома діяльності МОП);  

 недопустимість зниження рівня трудових гарантій. У новому 

Трудовому Кодексі України мають бути збережені й обґрунтовані, а в 

окремих випадках і розширені основні гарантії трудових прав працівників, 

соціальні гарантії для жінок і молоді, інвалідів, пенсіонерів за віком; 

 примат міжнародного права над внутрішнім; 

 забезпечення єдності й диференціації правового регулювання, що 

допомагає впорядкувати нормування праці, заробітну плату, тривалість 

робочого часу й часу відпочинку на державних, приватних, 

сільськогосподарських, кооперативних, орендних підприємствах, 

підприємствах з іноземними інвестиціями, в установах та організаціях.  

Одним з основних завдань кодифікації трудового законодавства є 

зменшення до мінімуму регулювання трудових відносин підзаконними 

актами, а значить зміцнення ролі закону і перш за все Трудового кодексу 

України. Підзаконні акти мають прийматися тільки для виконання законів, не 

можуть встановлювати ніяких обов’язків для працівників чи обмежувати їх 

права, надані законом [206, с. 348, 349]. 

На нинішній час цілком очевидно, що українське законодавство є 

недосконалим, розвивається доволі хаотично й залежить від політичної 

кон’юнктури, є значною мірою невпорядкованим, суперечливим, складним і 

подекуди неможливим для реалізації. Спостерігаються ігнорування правил 

законодавчої техніки й порушення принципу поділу влади, інших 

демократичних принципів. Унаслідок цього суттєво знижується ефективність 

регулювання суспільних відносин, послаблюється стан законності й рівень 
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правопорядку, задекларовані права і свободи людини залишаються в Україні 

слабозахищеними. Законодавство як певним чином упорядкована 

високоорганізована система, покликана бути єдиною, гармонійною, 

узгодженою і гнучкою. Однак у процесі законотворчості й 

законозастосування виникають перекручення змісту правових норм, що 

порушує цілісність законодавства. Ігнорування передбачених теорією і 

перевірених практикою принципів побудови його системи негативно 

позначається на характері і змісті правового регулювання суспільних 

відносин. В. Ф. Опришко переконує, що систему таких принципів становлять 

принципи:  

– верховенства права (ст. 8 Конституції), який означає, що основою 

законотворення є загальновизнані принципи справедливості, гуманізму, 

пріоритету особи, громадянського суспільства, забезпечення й захист прав 

людини; 

– верховенства закону, тобто главенства Конституції й законів в 

діяльності органів влади, при вирішенні суспільних і державних справ; 

– демократизму, який полягає у створенні юридичних механізмів 

забезпечення повноти влади народу, його участі у формуванні й діяльності 

органів державної влади і місцевого самоврядування, гласності 

законодавчого процесу; 

– соціальної доцільності, за якою законотворчість базується на 

об’єктивних потребах суспільства, загальнолюдських цінностях, відображає 

політичні, економічні й соціальні інтереси народу, рівень розвитку його 

правосвідомості; 

– наукової обґрунтованості;  

– системності й узгодженості (послідовна законотворчість, урахування 

зв’язків між нормативними приписами, узгодженість нових законів); 

– пріоритету норм і принципів міжнародного права [207, с. 42]. 

Приєднаємось до позиції В. Ф. Опришко й висловимо міркування, що 

принципи, за якими відбувається реформування законодавства, є єдиними 
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незалежно від галузі законодавства, яка зазнає реформування. Принципи 

правового регулювання відносин є різними й залежать від того, які саме 

відносини впорядковуються. Так, незважаючи на певну схожість предметів 

регламентації, принципи законодавства цивільного і господарського є 

різними. Наприклад, за ст. 3 Цивільного кодексу України [208] загальними 

засадами цивільного законодавства є: а) неприпустимість свавільного 

втручання у сферу особистого життя людини; б) неприпустимість 

позбавлення права власності, крім випадків, установлених Конституцією 

України та законом; в) свобода договору; г) свобода підприємницької 

діяльності, яка не заборонена законом; д) судовий захист цивільного права та 

інтересу; е) справедливість, добросовісність та розумність. Натомість 

відповідно до ст. 5 Господарського кодексу України [209] правовий 

господарський порядок в Україні формується на основі оптимального 

поєднання ринкового саморегулювання економічних відносин суб'єктів 

господарювання та державного регулювання макроекономічних процесів, 

виходячи з конституційної вимоги відповідальності держави перед людиною 

за свою діяльність та визначення України як суверенної і незалежної, 

демократичної, соціальної, правової держави.  

Конституційні основи правового господарського порядку становлять: 

право власності Українського народу на землю, її надра, атмосферне повітря, 

водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, 

природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) 

економічної зони, що здійснюється від імені Українського народу органами 

державної влади і органами місцевого самоврядування в межах, визначених 

Конституцією України; право кожного громадянина користуватися 

природними об'єктами права власності народу відповідно до закону; 

забезпечення державою захисту прав усіх суб'єктів права власності і 

господарювання, соціальної спрямованості економіки, недопущення 

використання власності на шкоду людині і суспільству; право кожного 

володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами 

nau://ukr/254к/96-ВР/
nau://ukr/254к/96-ВР/
nau://ukr/254к/96-ВР/
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своєї інтелектуальної, творчої діяльності; визнання усіх суб'єктів права 

власності рівними перед законом, непорушності права приватної власності, 

недопущення протиправного позбавлення власності; економічна 

багатоманітність, право кожного на підприємницьку діяльність, не 

заборонену законом, визначення виключно законом правових засад і гарантій 

підприємництва; забезпечення державою захисту конкуренції у 

підприємницькій діяльності, недопущення зловживання монопольним 

становищем на ринку, неправомірного обмеження конкуренції та 

недобросовісної конкуренції, визначення правил конкуренції та норм 

антимонопольного регулювання виключно законом; забезпечення державою 

екологічної безпеки та підтримання екологічної рівноваги на території 

України; забезпечення державою належних, безпечних і здорових умов праці, 

захист прав споживачів; взаємовигідне співробітництво з іншими країнами; 

визнання і дія в Україні принципу верховенства права. 

О. Ю. Рибаков порушує питання про принципи кодифікації трудового 

законодавства й формує з них таку систему: (а) законність; (б) федералізм; (в) 

плановість кодифікаційних робіт; (г) системність; (д) науковість; (е) гласність 

та інформаційна відкритість [210, с. 100]. 

Досконалість та ефективність будь-якої категорії визначається 

ступенем її узгодженості й несуперечності. Саме ці ознаки й характеризують 

рівень розвиненості соціальної системи, що залежить від різноманітних 

чинників, одним з яких є законодавство, що забезпечує порядок у суспільстві 

й компроміс різноманітних інтересів. Підвищення системності законодавства 

пов’язується з поняттям систематизації, яка забезпечує його впорядкованість 

та узгодженість. Процесу систематизації притаманна наявністю 

різноманітних форм, основною серед яких є кодифікація. Притримуємось 

позиції, що основною причиною здійснення кодифікаційної діяльності є 

певний кількісно-якісний стан чинного законодавства, який не дозволяє 

ефективно регулювати суспільні відносини. По-перше, це множинність 

нормативних актів, виданих з одного й того ж питання; по-друге, внутрішня 



164 

 

й зовнішня неузгодженість нормативно-правових актів, їх суперечливість і 

фрагментарність; по-третє, наявність прогалин у законодавстві; по-четверте, 

нестабільність останнього, що знижує ефективність його застосування; по-

п’яте, часткова декларативність, безадресність законодавчих актів і брак у 

них механізмів реалізації; по-шосте, техніко-юридична недосконалість 

нормативних актів і безсистемність проведення правотворчої діяльності. 

Функціями кодифікаційної діяльності О. Я. Рогач вважає: а) 

удосконалення форми законодавства, що відбувається за рахунок пошуку 

оптимальних форм кодифікаційних актів, розроблення класифікаційних 

властивостей, що, у свою чергу, надає можливість визначити їх особливості й 

окреслити шляхи їх поліпшення; б) удосконалення змісту законодавства з 

метою усунення в ньому прогалин, розбіжностей між окремими його 

нормами, ліквідації колізій, дублювань, скасування застарілих нормативно-

правових приписів, покращення діючих інститутів права; в) функцію 

стабілізації законодавства, що виявляється в закріпленні в кодифікаційному 

акті як результаті кодифікації лише стабільних норм, розрахованих на 

достатньо тривалий період часу; г) фундаментальну функцію, яка полягає в 

тому, що в перебігу кодифікаційних робіт розробляються нормативні 

приписи, регулюючі важливу й достатньо широку сферу суспільних відносин 

[211, с. 20]. 

Кодифікаційна діяльність – це не одномоментна дія, а складний процес, 

що вимагає значних зусиль і засобів. У силу цього вона повинна 

ґрунтуватися на певних правових принципах, вироблених науковим шляхом. 

Кодифікацію законодавства про працю належить провадити виключно з 

урахуванням її принципів, що дозволить отримати якісний кофікаційний акт 

у необхідній царині – Трудовий кодекс України. Кофікаційний акт, будучи 

ядром галузі трудового законодавства, в ідеалі має втілювати в собі 

відповідну галузь права, а також відображати її принципи. Принципи 

кодифікації трудового законодавства і принципи трудового права не є 

тотожними, бо мають різну функціональну спрямованість. Перші визначають 
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спрямування й порядок здійснення кодифікаційних заходів, другі – 

закріплюють основні засади правового регулювання відносин у сфері праці. 

Принципи кодифікації трудового законодавства в обов'язковому порядку 

повинні враховувати галузеві принципи трудового права, бо інакше 

новостворений галузевий кофікаційний акт не виконає своєї основної мети у 

правовому регулюванні відносин у сфері праці – захист прав і законних 

інтересів їх сторін, а також установлення й забезпечення мінімальних 

стандартів і гарантій прав і свобод у цій царині. 

Принципи трудового права слід відрізняти від принципів державної 

політики (управління) у сфері праці. Політика стає державною не завдяки її 

впливу на суспільство, а своєму походженню. Вона проголошується лише 

тими державними органами, які володіють силою примусу й законним 

верховенством над поведінкою приватних осіб. Принципи державної 

політики часто визначаються законодавчо. Так, за ст. 15 Закону України 

«Про зайнятість населення» базовими принципами державної політики у цій 

царині є: а) пріоритетність забезпечення повної, продуктивної й вільно 

обраної зайнятості у процесі реалізації активної соціально-економічної 

політики держави; б) відповідальність останньої за формування й реалізацію 

політики у сфері зайнятості населення; в) забезпечення рівних можливостей 

населення у реалізації конституційного права на працю; г) сприяння 

ефективному використанню трудового потенціалу й забезпечення 

соціального захисту населення від безробіття.  

Згідно зі ст. 4 Закону України «Про охорону праці» державна політика 

досліджуваної галузі ґрунтується на принципах:  

− пріоритету життя і здоров'я працівників, повної відповідальності 

роботодавця за створення належних, безпечних і здорових умов праці;  

− підвищення рівня промислової безпеки;  

− комплексного розв'язання завдань охорони праці;  

− соціального захисту працівників, повного відшкодування шкоди 

особам, які потерпіли від нещасних випадків на виробництві й від 
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професійних захворювань;  

− установлення єдиних вимог з охорони праці;  

− адаптації трудових процесів до можливостей працівника; 

− використання економічних методів управління охороною праці, 

участі держави у фінансуванні заходів з охорони праці, залучення 

добровільних внесків та інших надходжень на ці цілі, отримання яких не 

суперечить законодавству;  

− інформування населення, проведення навчання, професійної 

підготовки й підвищення кваліфікації працівників з питань охорони праці;  

− забезпечення координації діяльності органів державної влади, 

установ, організацій, об'єднань громадян, а також співробітництва і 

проведення консультацій між роботодавцями і працівниками (їх 

представниками), між усіма соціальними групами під час прийняття рішень з 

охорони праці на місцевому й державному рівнях;  

− використання світового досвіду організації роботи з поліпшення умов 

і підвищення безпеки праці на підставі міжнародного співробітництва.  

Державна політика у вказаній сфері формується за принципами: (а) 

доступності професійного розвитку працівникам; (б) вільного вибору 

роботодавцем форм і методів забезпечення такого їх розвитку з урахуванням 

специфіки їх роботи; (в) додержання інтересів роботодавця і працівника; (г) 

безперервності процесу професійного розвитку працівників (ст. 2 Закону 

України «Про професійний розвиток працівників»). Наведені принципи за 

своєю суттю є не чим іншим, як принципами державного управління в певній 

соціально-трудовій сфері. 

Державне управління − це цілеспрямований організуючий і 

регулюючий вплив держави на суспільні процеси, на відносини й діяльність 

людей через систему державних органів і посадових осіб [212, с. 15]. Воно 

становить собою самостійний організуючий, виконавчо-розпорядчий, 

підзаконний вид державної діяльності особливої групи державних органів 

(посадових осіб) щодо практичної реалізації функцій і завдань держави у 



167 

 

процесі повсякденного й безпосереднього керівництва економічним, 

соціально-культурним та адміністративно-політичним будівництвом [213, с. 

261]. Ю. М. Козлов головні властивості державного управління викладає 

наступним чином: а) це діяльність виконавчо-розпорядчого характеру, 

основним напрямком якої є виконання законів і підзаконних норм, інших 

нормативно-правових актів шляхом застосування необхідних юридично-

владних повноважень; б) це прерогатива спеціальних суб’єктів, які 

окреслюються поняттям «виконавчо-розпорядчі органи державної влади», 

або «органи державного управління»; в) це виконавча діяльність, 

здійснювана у процесі повсякденного й безпосереднього керівництва 

господарським, соціально-культурним та адміністративно-політичним 

будівництвом; г) це підзаконна діяльність, яка має вторинний характер 

порівняно з діяльністю законодавчою [214, с. 19]. 

Державне управління спирається на владні повноваження і становить 

собою спосіб реалізації державної влади, що поширюється в цілому на все 

суспільство. У свою чергу, правові норми, встановлені державою, є 

загальнообов`язковими й забезпечуються авторитетом останньої. Специфіку 

державного управління становлять характер та обсяг охоплених ним 

суспільних явищ. У центрі такого управління – зміст державного впливу, 

тобто вирішення загальних справ, узгодження дій громадян, захист 

громадського інтересу, задоволення потреб суспільства, а не окремих 

громадян чи соціальних груп. 

Принципи державного управління є основними вихідними 

положеннями, на яких воно базується й функціонує в певній сфері 

суспільного життя. Погодимось із думкою В. Я. Малиновського, що ці 

принципи повинні: а) ґрунтуватися на законах розвитку суспільства, на його 

соціальних та економічних законах і законах державного управління; б) 

відповідати цілям управління, відображати його основні якості, зв’язки й 

відносини; в) ураховувати часові й територіальні аспекти процесів 

державного управління; г) мати правове оформлення, тобто бути 
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закріпленими в нормативних документах, оскільки кожен принцип 

управління є цілеспрямованим: його застосовують для вирішення конкретних 

організаційно-політичних і соціально-економічних завдань [215, с. 192]. У 

той же час указані провідні ідеї є принципами управлінської діяльності, а не 

принципами права. Остання є більше продуктом суспільства, а не держави, 

хоча інколи й використовується нею для управління певними відносинами і 

процесами. 

Здійснивши критичний аналіз головних підходів до класифікації 

принципів трудового права, наведемо власну позиції щодо цього важливого 

питання.  

Систему принципів трудового права утворюють фундаментальні, 

загальні та спеціальні принципи. Фундаментальними є ті, що лежать в основі 

всього трудового права як загальнообов’язкового соціального регулятора 

трудових і пов’язаних із ними відносин. Вони є втіленням найважливіших 

цінностей, притаманних цій галузі права. До них належать гуманізм, 

соціальна справедливість і рівність.  

Загальні і спеціальні принципи трудового права є похідними від 

фундаментальних і забезпечують їх реалізацію. Загальні принципи 

відбивають специфіку трудового права як самостійної галузі, її місце і 

призначення в національній системі праці, а також визначають спрямованість 

її норм. Спеціальними принципами трудового права є відправні ідеї, що 

розкривають суть норм одного чи декількох інститутів (підінститутів) цієї 

галузі права.  

Принципи трудового права утворюють єдине системне ціле, вони тісно 

взаємопов’язані і взаємодіють між собою. Системність трудоправових 

принципів вимагає: (а) узгодженості їх між собою, (б) єдиного підходу до 

розуміння й застосування принципів, (в) урахування характеру і змісту 

різнорідних принципів, (г) з одного боку, диференційованого, а з другого − 

інтегрованого підходу до правового регулювання відносин у сфері праці, (д) 

відповідності принципів трудового права дійсним інтересам суспільства й 
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держави. Кожен із принципів може бути витлумачений і застосований лише з 

урахуванням сутності інших принципів. 

Стосовно системи трудового права, його принципи є його підсистемою. 

Однак, і система трудоправових принципів теж складається з підсистем, але 

нижчого рівня (принципи фундаментальні, загальні і спеціальні). 

Система принципів трудового права становить собою інтеграцію 

однотипових за своєю сутністю правових принципів у структурно 

впорядковану єдність, якій притаманні відносна самостійність, стабільність, 

автономність функціонування і взаємодія із зовнішнім середовищем із метою 

врегулювання трудових і пов’язаних із ними відносин. Це єдиний 

гармонійний, так би мовити, «ансамбль», що забезпечує субординацію, 

ієрархічність і синхронність у процесі свого функціонування. Система 

принципів трудового права має здатність суттєво видозмінювати свої 

підсистеми і створювати нові в межах своєї єдності. Структурна 

впорядкованість цієї системи надає їй відносну стійкість, у межах якої 

допустимі зміни властивостей її підсистем та їх зв’язків. 

 

 

 

 

 

 

Висновки до розділу 2 

За результатами загальнотеоретичної характеристики принципів 

трудового права зроблено наступні наукові теоретичні висновки і прикладні 

рекомендації: 

1. Принципи трудового права – це об’єктивно зумовлені характером і 

змістом соціально-трудових відносин, закріплені у відповідних джерелах або 

виражені у стійкій юридичній практиці загальновизнані основоположні 

керівні засади, відправні ідеї, що становлять собою аксіологічне підґрунтя 
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трудового права, характеризують зміст, сутність і призначення в суспільстві 

цієї правової галузі, відбивають загальні закономірності її виникнення, 

розвитку та функціонування і служать створенню внутрішньо узгодженої й 

ефективної системи правових норм у царині праці.  

2. За своєю природою принципи трудового права належать до сфери 

відправних ідей у соціально-трудовій царині. У них відображаються 

загальнолюдські особистісні цінності (життя, честь, гідність, свобода 

особистості, соціальна захищеність тощо), а також цінності публічного 

характеру (демократія, законність, правопорядок та ін.). Специфіка цих ідей 

полягає в тому, що вони є основоположними для трудового права, виражають 

його сутність і в концентрованому вигляді його зміст. Іншим словами 

принципи трудового права – це його серцевина. На їх основі формується 

судження не тільки про трудове право в цілому та його суть, а й про 

тенденції його подальший розвиток. Ідеї, що становлять фундамент 

принципів трудового права, не тільки підсумовують досвід попереднього 

розвитку знань у відповідній сфері, а й виступають основою, що синтезує 

знання в цілісну систему, виконуючи роль активних евристичних засад 

пояснення трудоправових явищ і пошуку нових шляхів вирішення проблем у 

досліджуваній царині. Принципи трудового права виражають спільну 

сутність окремих різнорідних норм у відповідній сфері, тобто те, що об’єднує 

їх в інститут і далі в галузь. Виявити принцип у правових нормах у сфері 

праці – означає розкрити природу загального (галузь, інститут).  

3. Значення принципів трудового права виявляється в тому, що вони:  

а) служать підставою для об'єднання різнорідних правових норм, що 

регулюють трудові і пов’язані з ними відносини, в єдину галузь права;  

б) виступають запорукою єдності і стабільності цієї галузі права та її 

норм;  

в) визначають загальні закономірності й головні тенденції розвитку 

трудового права та його складових;  

г) є основою для порівняння вітчизняного трудового права в різні часи 



171 

 

його розвитку із зарубіжним;  

д) становлять підґрунтя для формування й удосконалення 

законодавства про працю;  

е) сприяють процесу реалізації суб'єктами права правових норм у сфері 

праці;  

є) служать для подолання прогалин у законодавстві про працю. 

4. Систему принципів трудового права утворюють фундаментальні, 

загальні і спеціальні принципи. 

Фундаментальними є ті, що лежать в основі всього трудового права як 

загальнообов’язкового соціального регулятора трудових і пов’язаних з ними 

відносин і є втіленням найважливіших цінностей, притаманних цій галузі 

права. До них належать соціальна справедливість, гуманізм і рівність. 

Загальні та спеціальні принципи є похідними від фундаментальних і 

забезпечують їх реалізацію.  

Загальні відбивають специфіку трудового права як самостійної галузі 

права, її місце і призначення в національній системі праці, визначають 

спрямованість її норм.  

Спеціальними принципами трудового права є відправні ідеї, що 

розвивають суть норм одного чи декількох інститутів (підінститутів) даної 

галузі права.  

5. Принципи трудового права тісно взаємопов’язані і взаємодіють між 

собою. Системність трудоправових принципів вимагає: (а) узгодженості їх 

між собою, (б) єдиного підходу до розуміння й застосування принципів, (в) 

урахування характеру і змісту різнорідних принципів, (г) з одного боку, 

диференційованого, а з другого − інтегрованого підходу до правового 

регулювання відносин у сфері праці, (д) відповідності принципів трудового 

права справжнім інтересам суспільства та держави. Кожен із принципів може 

бути витлумачений і застосований тільки з урахуванням сутності інших 

пов’язаних з ним принципів. 

Система принципів трудового права становить собою інтеграцію 
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однотипових за своєю сутністю принципів права у структурно впорядковану 

єдність, якій притаманні відносна самостійність, стабільність, автономність 

функціонування і взаємодія із зовнішнім середовищем з метою врегулювання 

трудових і пов’язаних з ними відносин. Вона є єдиним, гармонійним 

«ансамблем», що забезпечує субординацію, ієрархічність і синхронність у 

процесі свого функціонування. Система цих принципів здатна суттєво 

видозмінювати підсистеми, що її складають, і створювати нові підсистеми в 

межах своєї єдності. Структурна впорядкованість цієї системи надає їй 

відносну стійкість, у межах якої допустимі зміни властивостей її підсистем і 

їх зв’язків. 
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РОЗДІЛ 3 

ПОРІВНЯЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИНЦИПІВ ПРАВОВОГО 

РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН У СФЕРІ ПРАЦІ В УКРАЇНІ ТА 

ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ 

 

3.1. Історична ґенеза принципів правового регулювання відносин у сфері 

праці в Україні 

Останнім часом все більшого поширення набуває трактування права не 

тільки як надбудови певного економічного базису суспільства, а і як 

надзвичайно важливого складника культури народу. Такий підхід до 

визначення сутності права означає, що воно не є властивим лише певній 

соціально-економічної формації, а оцінювати його краще як явище, що 

зберігає свою вагому роль протягом розвитку держави. Ще донедавна у 

вітчизняній юридичній доктрині цілковито панувала формаційна теорія 

розвитку суспільства й держави, оцінюючи яку О. Я. Гуревич наголошує, що 

вчення про формацію стало не засобом соціально-історичного аналізу, а 

межею: конкретне історичне пізнання було покликано підтверджувати 

істинність філософсько-історичної системи. Висунуту К. Марксом наукову 

гіпотезу було перетворено на непогрішну догму [216, c. 36]. Наведене й 

зумовлює всезростаючий інтерес до історико-правових досліджень, які 

становлять не тільки історичну цінність, а й виступають своєрідним ключем 

до розуміння закономірностей, характеру й тенденцій розвитку права, які не 

відмирають зі зміною суспільно-економічних формацій, а зазнають 

трансформаційних змін у процесі розвитку державності. Ми погоджуємося з 

американський правознавцем Л. Фрідменом, який переконує, що правова 

система постійно змінюється, але її елементи зазнають змін з різними 

швидкостями і жодна не змінюється настільки ж швидко, як інша. Існують 

деякі постійні елементи, що живуть довго; це принципи системи, присутні в 

ній завжди, які будуть такими ж протягом тривалого часу [217, с. 10]. 
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Має рацію С. В. Вишневецька, яка стверджує: «Історія трудового права 

являє собою ту ж актуальну сьогодні правову теорію, але взяту з точки зору її 

ґенези та розвитку. Всебічний ретельний аналіз і глибоке узагальнення 

особливостей, тенденцій і закономірностей історичного розвитку необхідні 

для прогнозування шляхів і способів подальшого розвитку та вдосконалення 

сучасного трудового права України» [218, с. 60, 61]. Дійсно, сучасний стан 

будь-якого трудоправового явища не можна зрозуміти поза його історичним 

розвитком, оскільки він є результатом цього процесу, у зв'язку з чим 

особливу актуальність становлять відповідні історичні дослідження. На 

сучасному етапі існування історико-правової доктрини одним зі шляхів її 

оновлення є відродження перерваної у радянську добу спадкоємності у 

розвитку цієї науки, попереднього ступеня її існування, утримання і творче 

сприйняття всього цінного, що було накопичено за всю історію з 

урахуванням власної історико-правової традиції. 

Одне з протиріч сучасного стану вітчизняної історико-правової науки 

полягає в наступному. З одного боку, зміни, що відбулися в суспільно-

політичному житті суспільства за часи незалежності України, призвели до 

відродження цієї галузі наукового знання й вона почала освоювати так звані 

заборонені сторінки історії, а з другого – цей процес ще не цілком адекватно 

забезпечується в теоретико-методологічному плані. Інакше кажучи, перед 

ученими-істориками права загалом і трудового права, зокрема, стоїть нелегке 

завдання з відродження достовірної історії права. 

М. А. Дамірлі переконує, що предмет історико-правового пізнання 

охоплює такі основні групи закономірностей виникнення і розвитку права:  

1) загальні (загальносоціальні) закономірності, що визначають 

соціально-культурні передумови й результати виникнення й розвитку 

правових явищ, історичного призначення феномену права й необхідності 

виконуваних ним функцій у соціальному просторі, а також ролі права в 

досягненні загальної мети – забезпечення цілісності соціальної системи й у 
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визначенні його місця в системі соціальних норм і в структурі духовно-

культурних цінностей суспільства;  

2) закономірності, що відбивають взаємозв’язок права з іншими 

соціальними явищами, іншими словами, закономірності когерентні (що 

вживаються у спеціальних термінах): (а) вплив економічних, політичних, 

культурних та інших соціальних факторів на виникнення і розвиток права і 

(б) зворотний вплив права на зазначені соціальні явища, тобто в сукупності 

механізм взаємодії правових та інших соціальних чинників у рамках його 

середовища – соціально-історичної реальності;  

3) власні закономірності виникнення й розвитку права як відносно 

самостійного компонента соціального буття [219, c. 14].  

Не втратили своєї актуальності й до сьогодення умови періодизації 

історико-правового процесу, сформульовані Ф. І. Леонтовичем ще в середині 

ХІХ ст.: а) поділ на періоди має значення для підсумовування кінцевих 

висновків і законів історичної науки, він є кінцевим результатом вивчення 

матеріалу й висновків останньої; б) періоди не можна суворо відмежовувати 

один від одного саме тому, що ті, які віджили своє, вмирають не відразу, але 

далеко заходять у наступні; нові ж засади зароджуються теж не водночас, а 

при повному пануванні старих; в) періодизація історії права має ґрунтуватися 

саме на перебігу історичного руху, на природних відмінностях, що 

характеризують окремі її стадії [220, с. 34]. 

Яскравим прикладом цьому є історія ґенези принципів правового 

регулювання відносин у сфері праці в Україні. Дослідження в цій царині 

можуть бути корисними для усвідомлення витоків вітчизняного трудового 

права загалом і його юридичних інститутів зокрема, а також перспектив їх 

удосконалення. До сьогодення комплексних науково-теоретичних праць 

цього напрямку бракує. Ставлячи за головну мету опрацювати історико-

правову ґенезу принципів регулювання відносин у сфері праці, 

усвідомлюємо, що її якісне вирішення неможливе без вивчення принципів у 
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взаємозв’язку з іншими іманентними критеріями, що характеризують трудове 

право як самостійну галузь (з предметом, методом і джерелами). 

Еволюція трудових відносин здолала тривалий і складний шлях. 

Більшість учених-правознавців вважають, що спеціальне регулювання 

відносин у сфері праці розпочалось в другій половині ХVІІІ ст. в Англії з їх 

виділення з галузі цивільного права. Уже в 1725 р. в цій державі було 

прийнято закон, що забороняв видавати працівникам заробіток не грошима, а 

виробленим товаром. На цьому етапі сукупність нормативних актів у 

згаданій царині отримала назву «фабричне законодавства». Останнє 

становило собою низку спеціальних правових норм, присвячених 

здебільшого правам та обов’язкам власників і працівників мануфактур і 

перших фабрик, через що й отримало таку назву. Основними інститутами, які 

складали фабричне законодавство, були: тривалість робочого дня; звільнення 

працівників з ініціативи власника чи самого працівника; умови праці; захист 

прав жінок і дітей; об’єднання працівників у спілки; їх страхування від 

звільнення, тимчасової або постійної непрацездатності; організація і 

проведення страйків; трудовий договір; колективний договір; третейські 

суди, які розглядали справи, де однією стороною був працівник, другою – 

роботодавець. 

Практично протягом усього ХІХ ст. тривали активні суперечки щодо 

того, чи слід взагалі виділяти трудові відносини й розглядати їх як окремий 

вид правовідносин, чи треба поширювати на них усі вимоги щодо відносин 

цивільних. У цій дискусії перемогли прихильники відокремлення трудових 

відносин від цивільних, що в подальшому призвело до виділення окремої 

галузі – трудового права.  

Однією із перших концепцій відносин сторін у трудових 

правовідносинах стала манчестерська теорія «свободи договору». Вона 

сформувалася всередині ХІХ ст. під значним впливом школи природного 

права. Основні ідеї цієї теорії: а) оскільки всі люди рівні й вільні від 

народження, трудові відносини повинні регулюватися укладенням 
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відповідного договору між працівником і роботодавцем; б) умови такого 

договору є виключно приватною справою сторін, тому ані держава, ані інші 

організації не вправі в них втручатись [221, c. 32]. Отже, будь-яке втручання 

у взаємовідносини працівника й наймача є обмеженням їх прав, 

запереченням їх рівності й вільності. На думку прихильників уже згадуваної 

нами манчестерської теорії, розглядувані відносини належать до сфери 

цивільно-правового регулювання: (а) під час укладення трудового договору 

сторони є рівними; (б) його умови перед укладенням підлягають 

обговоренню; (в) сторони договору мають дійти згоди щодо всіх його 

істотних умов і повинні чітко їх дотримуватись у подальшому. Відповідно, 

будь-які страйки є порушенням договору з боку працівника: адже якщо якісь 

умови трудової діяльності його не задовольняють, він мав би обговорювати 

їх перед підписанням договору. 

Регулювання трудових за змістом відносин нормами цивільного 

законодавства мало свої негативні наслідки. По-перше, на ринку праці при 

пануванні формально проголошеної юридичної рівності сторін договору, 

робітникові нічого було протиставити промисловцю. Особа, яка продає свою 

здатність до праці, більше підприємця заінтересована в укладенні договору, 

адже перша шукає засоби до існування, а другий – до збагачення. По-друге, 

оперуючи принципом свободи договору, власник мав можливість 

збільшувати свої прибутки за рахунок посилення експлуатації робітників. 

Водночас, введення вікових обмежень на застосування найманої праці, 

збільшення часу відпочинку й медичне обслуговування працівників, тобто 

заходи, не передбачені цивільним законодавством, безсумнівно, сприяли 

підвищенню продуктивності праці працівників. 

Уперше право на працю системно опрацював австрійський учений-

юрист А. Менгер [див. дет.: 222]. На його думку, трудящі наділені 3-ма 

основними економічними правами − право на працю, на повний її результат, 

на існування. У силу права на працю кожен працездатний громадянин, який 

не знаходить собі роботи у приватного підприємця, може вимагати від 
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держави або від общин поденної роботи з виплатою звичайного заробітку. 

Якщо який-небудь предмет виготовлено працею одного робітника, він має 

належати саме йому. Якщо ж предмет вироблено одночасно або послідовно 

співробітництвом з багатьма працівниками, то кожному з них повинно бути 

надано з мінової вартості продукту стільки, скільки він вклав у нього власної 

праці. Окрім того, визнавалося право кожного члена суспільства для 

підтримки свого існування одержати всі необхідні предмети й послуги 

співрозмірно з наявними коштами, перед тим як будуть задоволені менш 

насущні потреби інших. Зачатки реалізації права на існування науковець 

бачив у страхуванні працюючих від безробіття, нещасних випадків, старості 

й інвалідності.  

Унікальність вітчизняного трудового права полягає в тому, що 

протягом достатньо нетривалої історії свого існування (близько 150 років), 

кардинально змінювався зміст правового забезпечення відносин у царині 

праці. «Якщо після 1861 р. сформувалося фабричне законодавство, близьке 

тому, що існувало на той час в інших європейських державах, то 

післяреволюційне законодавство про працю стало формуватися заново, на 

принципово інших засадах і розглядалося як повне заперечення колишнього 

«буржуазно-поміщицького» законодавства», – пише С. В. Мороз [69, с. 12]. 

Вивчаючи проблематику фабричного законодавства, М. Х. Бунге [див. 

дет.: 223] підкреслював, що за наявності слабких зв’язків між робітниками й 

наймачами потрібно встановити такий правопорядок, який забезпечував би 

працюючим більш міцне становище в суспільстві. Держава може й повинна 

контролювати трудові відносини за допомогою спеціального органу, до 

участі в роботі в якого слід залучити роботодавців і трудящих. Однак актами 

законодавства не повинна заперечуватися свобода договору. 

Оскільки до реформи 1861 р. суспільне виробництво ґрунтувалося на 

примусовій праці кріпаків, вести мову про формування інституту захисту 

трудових прав особи не доводиться. Разом із тим уже тоді з'явилися перші 

нормативні акти, покликані захистити працюючих на підприємствах людей 
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від непомірної влади господарів. Один з них – Положення про відносини між 

господарями фабричних закладів і робочими людьми, які вступають до них 

за наймом ( від 24 травня 1835 р.) [224]. Ним закріплювалося, що всі особи, 

які мають паспорт або встановлений білет, можуть найматися на фабрику на 

строк, що не перевищує строк дії паспорта чи білета. Проте, до закінчення 

цього строку робітник не мав права: (а) звільнитися за власним бажанням, ані 

бути звільненим на вимогу наймача або органу, а також (б) вимагати від 

господаря фабрики будь-якої прибавки понад встановлену в договорі оплату. 

Останній же мав право звільнити робітника тільки з причини невиконання 

ним обов’язків або неналежної поведінки за умови попередження про це за 2 

тижні. Причому, наймач повинен був повністю задовольнити вимоги 

робітника щодо заробітку, що йому належить. Господар фабрики, який 

прийняв працівника з іншої фабрики без паспорта (білета), підлягав не тільки 

відповідальності за законами, а й зобов'язувався відшкодувати колишньому 

наймачеві всі збитки, понесені останнім від переходу цього робітника.  

Л. С. Таль, характеризуючи закони про працю, прийняті до реформи 

1861 р., вказував, що вони піклувалися головним чином про постачання 

фабрик достатньою чисельністю робочих рук шляхом ускладнення 

залишення робітниками робочого місця та їх закріпачення й підтримки 

суворої дисципліни. Промислове право цієї доби мало чітко централізований 

(або публічно-правовий характер) і становило собою виключно галузь 

адміністративного (поліцейського) права [225, с. 6].  

Якщо вітчизняне фабричне законодавство складалося під сильним 

впливом кріпосного права, то в Західній Європі процес його становлення 

проходив в умовах особистої свободи громадян. Саме тому адміністративно-

поліцейські засади законодавства фабричного переважали над цивільно-

правовими, що дало підставу Д. А. Васильєву заявити: «Фабричне 

законодавство являє собою симбіоз норм публічно правового і 

приватноправового характеру. Нагляд за дотриманням фабричного 

законодавства – це, безсумнівно, адміністративно-правове начало 
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фабричного законодавства. Тоді як договір найму праці своїм корінням сягає 

в цивільно-правовий інститут оплатного надання послуг» [226, с. 142]. 

У більш пізній період приймається низка нормативних документів, що 

встановлюють підвищення умов охорони праці найбільш уразливих 

категорій працівників – дітей і жінок. Так, Закон «Про малолітніх, що 

працюють на заводах, фабриках і мануфактурах» від 1 червня 1882 р. [227] 

містив такі важливі нормативні приписи:  

– діти, які не досягли 12-річного віку, до роботи не допускаються; 

– діти віком від 12 до 15 років не можуть бути задіяні на роботі понад 8 

год. на добу; 

– забороняється робота дітей до 15 років у святкові й вихідні дні; 

– не допускається робота неповнолітніх (до 15-річного віку) на 

виснажливих і шкідливих виробництвах; 

– власники підприємств мають надавати дітям можливість відвідувати 

школи не менше 3-х годин на тиждень; 

– для нагляду за дотриманням цього закону засновується фабрична 

інспекція.  

У той же час єдиною санкцією, яку ця інспекція була вправі 

застосовувати за порушення закону, був штраф у розмірі 100 руб. 

Організаційно вона підпорядковувалася Відділу промисловості при 

Департаменті торгівлі й мануфактури Міністерства фінансів, а з 1905 р. – 

Відділу промисловості Міністерства торгівлі і промисловості. На місцях 

інспекторські чини діяли під керівництвом губернаторів у межах їх 

компетенції й були під наглядом губернських по фабричних і 

гірничозаводських справах, які мали право накладати на завідуючих 

промисловими закладами грошові штрафи по справах, які порушують 

фабричні інспектори. Дія вказаних правових норм, крім фабрик і заводів, 

була поширена на деякі ремісничі заклади − пекарні, овчинно-шубні заклади, 

друкарні та ін. 
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Однак, варто відзначити, що до 3 червня 1886 р. праця як промислових, 

так і сільськогосподарських працівників, а також кустарних виробників 

регулювалася переважно нормами цивільного законодавства. Передбачалося, 

що особистий найм може мати місце стосовно домашніх слуг для виконання 

землеробних, ремісничих і заводських робіт, торгівлі та будь-яких інших 

промислів, робіт і посад, не заборонених законом. Суттєві умови договору 

особистого найму: а) його сторонами є наймач (фізична або юридична особа) 

і найманий – особа фізична; б) предмет договору встановлюється сторонами 

при його укладенні, а строк – за згодою сторін, але він не повинен 

перевищувати 5-ти років; (в) сторони визначають розмір винагороди за 

виконану роботу – рядну плату, яка могла виражатися не тільки у грошовій 

формі, а й в утриманні, одяганні, годуванні й наданні притулку; (г) 

передбачалося, що форма розглядуваного договору може бути як письмовою, 

так і усною; (д) сторони могли посвідчувати договір у нотаріуса або 

посадової особи, яка його замінює.  

Оплата праці мала різні форми: грошову – якщо праця оплачувалася 

виключно грошима; натуральну – коли праця оплачувалася різноманітними 

продуктами, товарами, наданням певних послуг (квартира, лазня, одяг, 

взуття); змішану – якщо оплата здійснювалася частково грошима, частково 

видачею різноманітних товарів, продовольства, наданням послуг; 

псевдогрошову (сурогатну) – робітники оплату отримували замінниками 

грошей (купонами, бонами, бляшками, знаками та іншими «умовними 

грошима») [228, с. 41]. 

Якщо працівник заподіє власникові збитки, він повинен їх 

відшкодувати або відпрацювати. Кожна зі сторін договору мала право в разі 

його невиконання чи недотримання зобов’язання, а також у випадках 

заподіяння образ, шкоди чи збитків, задовольнити вимоги й винагороду 

шляхом звернення в поліцію або до суду.  

У розглядуваний період інтенсивну дослідницьку роботу провадить І. І. 

Янжул [див. дет.: 229; 230], який був опонентом державної політики 
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опікування над робітниками. Учений пропонував вирішення цього питання 

шляхом створення розвиненого законодавства про працю, сильних 

професійних спілок та активної діяльності держави з охорони праці. Місце 

боротьби й розбрату мають зайняти узгодження інтересів, тобто спроби і 

способи до можливого примирення класів підприємців і робітників. Вигоди 

для господарів і трудящих у мирному залагодженні всіх їх спорів є 

однаковими. 

У лютому 1885 р. особлива комісія Міністерства внутрішніх справ, 

очолювана В. К. Плеве, розпочала підготовку комплексного фабричного 

закону, якому за задумом його розробників, належало вивести відносини між 

працівниками й роботодавцями на більш якісний рівень.  

У результаті цієї роботи 3 червня 1886 р. було прийнято Закон «Про 

затвердження проекту правил про нагляд за фабричною промисловістю, про 

взаємні відносини фабрикантів і робітників і про збільшення числа чинів 

фабричної інспекції» [231]. Умовно цей акт можна поділити на 3 основні 

частини. Перша регламентувала організацію адміністративно-юстиційного 

нагляду за дотриманням належного благоустрою й порядку на фабриках і 

заводах, який було покладено на місцеве губернське начальство. Сприяння 

останньому повинні були надавати поліція, чини фабричної інспекції й 

губернські присутствія по фабричних і гірничозаводських справах. Друга 

встановлювала порядок найму, звільнення й оплати праці робітників. Найм 

мав тепер здійснюватися на підставі норм зазначеного Закону, а не положень 

Зводу цивільних законів. Третя стосувалася правил внутрішнього 

розпорядку, покарань і штрафів. Загалом оцінюючи значення розглядуваного 

Закону і Статуту про промисловість, Л. Ю. Величко, С. М. Прилипко й О. М. 

Ярошенко констатують, що саме ці документи стали першими нормативними 

актами, які регламентували на рівні держави порядок звільнення робітників, 

не пов’язаних з роботодавцем ні особистою, ні юридичною залежністю [232, 

с. 17]. 



183 

 

Найм трудящих провадився: (а) на відповідний строк; (б) на 

невизначений строк; (в) на час виконання певної роботи. При наймі на 

невизначений строк кожна з договірних сторін могла відмовитися від угоди, 

попередивши заздалегідь іншу сторону. Договірні відносини між власником 

підприємства і робітником закріплювалися розрахунковою книжкою, яку 

кожен робітник не пізніше 7-ми днів після допущення до роботи повинен був 

отримати. У ній разом із прізвищем, ім’ям і по-батькові вказувався також 

розмір заробітної плати, підстави для її обрахування, а також строк її 

виплати.  

Уперше чітко були розмежовані підстави припинення й підстави 

розірвання договору найму. Ця угода припинялася в разі: (а) взаємної згоди 

сторін; (б) закінчення строку найму; (в) закінчення роботи, виконанням якої 

було обумовлено строк найму; (г) закінчення 2-х тижнів з дня подачі заяви 

однієї зі сторін про бажання розірвати договір на невизначений строк; (д) 

висилки робітника з місця виконання договору за розпорядженням 

компетентного органу влади або засудження його до ув’язнення; (е) вступу 

робітника на військову чи громадську службу; (є) відмови з боку закладу, 

який видає робітникові строкову посвідку на проживання, відновити 

останню; (ж) зупинення протягом понад 7 днів робіт унаслідок стихійного 

лиха.  

До підстав розірвання договору найму з ініціативи наймача належали: 

а) неявка робітника на роботу понад 3 дні підряд без поважних причин; б) 

притягнення його до слідства й суду за обвинуваченням у злочинних діях, що 

тягнуть за собою покарання не нижче ув'язнення; в) зухвала або негативна 

поведінка робітника, що загрожує майновим інтересам фабрики або 

особистій безпеці будь-кого з осіб, які належать до фабричного управління; 

г) виявлення в робітника інфекційної хвороби.  

Звільнена особа мала право оскаржити розірвання договору до суду. 

Якщо останній визнавав скаргу обґрунтованою, робітникові 

відшкодовувалися понесені збитки. Робітники отримали право вимагати 
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розірвання договору у випадках: (а) побоїв, тяжких образ і загалом 

негативного ставлення з боку господаря, членів його сім’ї або осіб, яким 

довірено нагляд за робітниками; (б) порушення умов забезпечення робітників 

їжею і приміщенням; (в) якщо робота руйнівно впливає на здоров'я робочого; 

(г) смерті або вступу на обов’язкову військову службу одного із членів сім’ї 

робітника.  

Розмір заробітної плати визначався виключно угодою сторін. Розмір 

мінімальної оплати праці не встановлювався. Якщо умови договору, 

укладеного з робітником, були недостатні для точного обрахування належної 

йому заробітної плати, для її обґрунтування й обчислення застосовувалися 

загальні розціночні табелі або відомості, урочні правила й тарифи, які 

оприлюднювались у майстернях за підписом завідувача фабрики. Якщо 

договір найму було укладено на строк понад один місяць, видача заробітної 

плати повинна була проводитися один раз на місяць. Якщо його було 

укладено на невизначений строк, виплата заробітку здійснювалася двічі на 

місяць. До закінчення роботи видача заробітної плати визначалася 

договором, але не пізніше здачі виконаної роботи.  

Закон категорично забороняв фабрикантам зменшувати заробітну плату 

до кінця строку найму, а також оплату праці замість грошей купонами, 

умовними знаками, хлібом, товаром та іншими «умовними грошима». У 

Статуті промислової праці містилася норма (ст. 141), за якою у приміщеннях 

фабрики за згодою її власника могли відкриватися лавки для забезпечення 

працюючих недорогими і якісними товарами. Відкриття інших лавок 

допускалося тільки з дозволу фабричної інспекції, яка встановлювала 

розпорядок їх роботи і розцінки на товар, які були доведені до відома 

робітників шляхом вивіски відповідних прейскурантів. За браком дозволу 

цієї інспекції продаж товарів за рахунок заробітної плати вважався 

незаконним, а власник притягався до відповідальності. 

На підприємствах, які не перебували в особистому завідуванні їх 

власників, або належать декільком особам, товариствам або акціонерним 
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компаніям, обов'язки власника виконувалися особливою особою, яка 

завідувала підприємством за призначенням власника. Останній зобов'язаний 

доводити до відома фабричної інспекції чи гірничого нагляду, за належністю, 

у 7-денний строк інформацію про призначення завідувача підприємством і 

про будь-яку заміну його новою особою. Отже, уже в цей час у законодавстві 

з’являється фігура керівника, відокремлена від роботодавця-власника. 

Уперше запроваджується відповідальність керівника у виді грошового 

штрафу за порушення законодавства про найм працівників (неведення чи 

неправильне ведення розрахункових книжок; несвоєчасна виплата заробітку 

або неправильне його нарахування; заміна грошової виплати натуральною чи 

грошовими сурогатами; неправильне застосування дисциплінарних стягнень 

та ін.). Право власника на звільнення завідувача законодавством не 

обмежувалось, бо угода між ними за правовою природою вважалася 

цивільно-правовою. 

Питання внутрішнього трудового розпорядку на підприємстві 

встановлювалися відповідними правилами, які містили: а) розклад часу 

початку й закінчення робіт, кількість і тривалість перерв для відпочинку, 

сніданку й обіду, а також час закінчення робіт перед недільними і 

святковими днями; б) розклад свят, у які роботи не провадяться; в) порядок і 

тривалість відлучок з місця роботи, а для робітників, які живуть у 

приміщеннях підприємства, − із цих приміщень; г) умови користування 

влаштованими для робітників при підприємстві квартирами, лазнями тощо; 

д) указівку часу чищення машин та апаратів, прибирання майстерень, якщо 

за договором ці обов'язки покладені на робітників; е) визначення обов'язків 

робітників з дотримання порядку на підприємстві; є) вимоги обережності при 

роботі з машинами, вогнем та ін. 

Таким чином, основні елементи договору найму – робочий час і 

заробітна плата − визначалися виключно підприємцем. За робітником 

залишалося тільки право погодитися або не погодитися зі зробленою йому 

пропозицією. Вносити якісь свої пропозиції, указувати на необхідність чи 
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бажаність будь-яких змін розроблюваних власником в умовах праці, робітник 

не мав права. Отже, за тогочасним законодавством ні про яке соціальне 

партнерство не йшлося. Страйк і підбурення до нього, як і самовільна 

відмова від роботи, заборонялися під страхом тюремного арешту. 

Фабричне законодавство передбачало мінімальні гарантії всім 

робітникам приватних промислових закладів. На підприємствах, що 

належали державній казні, цей мінімум установлювався в адміністративному 

порядку. У централізованому порядку встановлювались: (а) максимальна 

тривалість робочого дня; (б) регулярність видачі робітникам належного їм 

заробітку; (в) виплата останнього виключно грошима; (г) пенсійне 

забезпечення робітників і службовців промислових підприємств та ін. 

Як справедливо наголошує Є. Б. Хохлов, на жаль, у цей період методи 

державного й індивідуально-договірного регулювання так і не були 

доповнені ще одним необхідним компонентом, що забезпечує стійкість 

правового регулювання праці, – методом колективно-договірного 

регулювання. Однак майже вікова історія спроб уряду налагодити механізм 

соціального партнерства в регулюванні відносин фабричної праці свідчить, 

що всі ці спроби закінчувалися більш-менш однаково – негативним 

результатом [233, с. 95]. Колективно-договірний метод порівняно із 

централізованим володіє більшим динамізмом, більшою мірою здатен 

уловити й урахувати локальну специфіку, особливості підприємства, 

становище різних категорій працівників на ньому. 

Ще в 1886 р. Р. О. Дистерло зробив такі важливі висновки: 

– за своєю природою праця невіддільна від людини, її зв'язок з 

людською особистістю створює для неї особливе юридичне значення. Звідси 

випливає потреба визначення меж влади над людиною. Вони можуть бути 2-

х видів – приватні, що визначаються угодою сторін, і публічні, що 

встановлюються державною владою; 
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– головна відмінність найму послуг від найму речей – у предметі. За 

договором найму послуг у його якості виступає процес праці, а при наймі 

речей – користування річчю; 

– договори найму праці завжди є договорами двосторонніми й 

оплатними, де обов’язковими елементами виступає зобов’язання робітника 

здійснити певну роботу, а зустрічне зобов’язання роботодавця − оплатити 

йог працю в наперед установленому розмірі; 

– структура юридичних відносин щодо використання найманої праці 

має такий вигляд: (а) суб’єкти – робітник і господар; (б) юридичний факт, що 

встановлює зв'язок між особою і правовідносинами, − є договір особистого 

найму; (в) зміст правовідносин, які складають кореспондуючі права й 

обов’язки працівника й роботодавця; (г) юридична доля правовідносин, тобто 

їх динаміка: виникнення, зміна і припинення [див. дет.: 234; 235]. 

Серйозний теоретичний аналіз проблем трудового права зустрічаємо в 

наукових працях В. П. Литвинова-Фалинського [див. дет.: 236-238]. Фахівець 

дотримувався позиції, що в рамках фабричного законодавства відносини 

найму переносяться зі сфери приватного цивільного права у сферу права 

публічного. Указане законодавство має двоєдину ціль: по-перше, полегшення 

становища працівників; по-друге, введення сторін у правові межі. Визнаючи 

економічну залежність працюючих від роботодавців, це законодавство 

охороняє інтереси перших як більш слабкої сторони шляхом обмеження 

права других включати довільні умови в договори найму. Як наслідок − 

напрошувався висновок про поєднання у трудоправовій царині 2-х основних 

засад регулювання (а) прямого державного і (б) договірного. Пряме державне 

регулювання відносинами у сфері праці правознавець пов’язував, у першу 

чергу, із фабричною інспекцією, основними характеристиками діяльності 

якої були: а) централізація фабричного нагляду; б) системність в організації її 

діяльності; в) чітке розмежування компетенції фабричної інспекції та поліції; 

г) поєднання в роботі інспекції заходів репресивного і превентивного 

характеру; д) сприяння інспекції прокурорському нагляду. 
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Л. С. Таль обґрунтовує, що для трудоправових відносин специфічною 

рисою є поєднання приватних і публічних начал, а тому він виділяє трудове 

право: (а) приватне, предмет якого включає в себе відносини, пов’язані з 

хазяйською владою нормативними угодами і трудовим договором; (б) 

публічне, предмет якого складають відносини, пов’язані із застосуванням 

законів щодо умов охорони праці і з організацією нагляду за промисловістю 

[див. дет.: 73]. При цьому, роль закону в установленні приватного 

правопорядку на промисловому підприємстві була скоріше допоміжною. 

Законодавець дбав лише про те, щоб останній не йшов у розріз з інтересами 

держави й суспільства. 

Правознавець Л. С. Таль трактує працю як юридично релевантну 

діяльність у чужому інтересі, що виконується особою, яка її обіцяла 

особисто, чи особою, яка з нею зорганізовується [див. дет.: 70]. Унаслідок 

цього предметом трудового договору визнавалися як обіцяні сторонами дії, 

так і об'єкти останніх, тобто не тільки робоча сила, а й робота як її 

економічний результат, причому робота служила як факультативною 

умовою. Суттєві ознаки робочої сили як предмета договору: (а) вона має 

суворо індивідуальний характер; (б) не може бути предметом фізичного або 

юридичного панування; (в) вона має метою забезпечити її власникові 

нормальні умови існування. 

Учений першим системно опрацював інститут трудового договору, 

виділив і проаналізував 4 його основні ознаки: а) тривале надання робочої 

сили, яке не можна ототожнювати з наданням майнових благ; б) зобов’язання 

робітника докласти свою робочу силу на промисловому підприємстві 

роботодавця; в) підкорення робітника внутрішньому розпорядку 

підприємства й хазяйській владі; г) обіцянка роботодавцем винагороди, якій 

притаманний аліментарний характер. З урахуванням цього Л. С. Таль 

пропонує тлумачити трудовий договір як будь-який правочин незалежно від 

галузі господарства й соціального становища працівника, за яким одна особа 

обіцяє іншій докладати свою робочу силу на відповідний або невизначений 
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строк на його підприємстві або в господарстві як несамостійний працівник і 

підкорятися в межах, окреслених договором, законом або звичаєм, хазяйській 

владі роботодавця і внутрішньому порядку його підприємства або 

господарства. 

У владі роботодавця науковець вирізняє 3 основних форми. 

Диспозитивною владою (правом дирекції) є надання йому можливості 

конкретизувати ті чи інші норми трудового договору щодо обов'язків 

працівника, вказувати їх зміст. Дисциплінарна ж влада спрямована на 

виконання завдань і досягнення цілей підприємства, на реалізацію функції 

охорони або підтримки в ньому належного порядку. Її мета – спонукати 

підлеглих до виконання їх обов'язків власними силами й засобами без 

звернення до суду. Нарешті, нормативна функція господарської влади 

полягає у встановленні й виданні норм, що встановлюють внутрішній 

розпорядок на підприємстві. 

Як слушно підкреслює С. В. Мороз, дореволюційне фабричне 

законодавство мало низку серйозних недоліків, а саме:  

– характерною його рисою була слабкість контролю за його 

дотриманням навіть після створення фабричної інспекції, штати якої на той 

час були занадто малочисельні, а обов'язки занадто великі, щоб можна було 

належно контролювати додержання законів на практиці; 

– у законах містилося досить багато незрозумілих, розпливчастих 

формулювань, що дозволяло фабрикантам у багатьох випадках легко обійти 

ці закони. Відповідальність підприємців за їх порушення була слабкою, 

абсолютно не відповідаючою характеру порушень; 

– майже всі закони поширювалися тільки на робітників приватних та 

акціонерних фабрик і заводів. Під поняття «фабрики й заводи» потрапляли 

промислові установи, на яких працювало не менше встановленої 

законодавством чисельності робітників або використовувалися двигуни. 

Тому умови праці на безлічі дрібних, ремісничих і кустарних підприємствах 

залишалися поза сферою дії фабричного законодавства [69, с. 24, 25]. 



190 

 

Після перемоги Лютневої революції 1917 р. Тимчасовий уряд розробив 

3 законопроекти у сфері праці: (а) Закон про трудовий договір; (б) Правила 

про розрахункові книжки й в) Закон про страйки.  

За ст. 1 проекту Закону про трудовий договір [див. дет.: 239] за 

трудовим договором одна особа надає на певний або невизначений строк або 

до закінчення встановленої роботи свою працю іншій особі (наймачеві), 

зобов'язуючись виконувати згідно з його вказівками роботу певного роду за 

винагороду, що обчислюється в часі, відрядно або іншим способом. Заміжня 

жінка не повинна зазнавати будь-яких обмежень при наймі на роботу. Умови 

договору визначались угодою сторін. Уперше законодавчо закріплювалося, 

що роботодавець не вправі вимагати від працівника виконання роботи, яка не 

належить до діяльності, для якої він був найнятий. Недійсними визнавались 

умови договорів, що суперечать закону, вимогам моральності, а також тих, 

що скасовують або змінюють видані в установленому порядку правила 

внутрішнього розпорядку.  

Як доказ виникнення трудових правовідносин розглядалася 

розрахункова книжка, проте допускалися й інші докази, в тому числі 

показання свідків. Але в разі виникнення спору про правильність запису у 

книжці посилання на свідків було можливим тільки протягом одного місяця з 

дня припинення трудового договору й отримання остаточного розрахунку. 

Невидача розрахункової книжки не позбавляла трудовий договір законної 

сили, проте давала працівникові право в односторонньому порядку розірвати 

договір з покладанням на роботодавця наслідків його припинення. 

Утворена в березні 1917 р. Центральна Рада на чолі з 

М. С. Грушевським, здобуваючи поступово підтримку й авторитет серед 

широких верств населення України, в перші місяці після повалення 

самодержавства не впровадила самостійної соціально-економічної політики, 

в тому числі й у галузі трудових відносин. Як зауважує О. М. Олійник, така 

позиція пояснюється тим, що Центральна Рада була зв’язана угодами з 

Тимчасовим урядом про утримання органів влади в Україні від вирішення 
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нагальних питань соціально-економічного устрою аж до Установчих Зборів. 

Тому національні політичні сили на перше місце ставили найболючіші для 

пригнобленого народу вимоги: визнання національної території, 

децентралізація системи управління з передачею місцевої влади до рук 

національних сил, національна школа, суд тощо [240, с, 39]. 

Як зазначають науковці, принцип свободи праці згадувався в 

документах Української держави 18−20 років ХХ ст. Так, у п. 18 Закону про 

тимчасовий державний устрій України говорилося, що кожен український 

козак і громадянин має право вільно вибирати роботу [241, с. 87-90]. У 

проекті ж Основного Закону Української Народної Республіки у 29 артикулі 

відзначено: «Кожен громадянин має право вільного вибору професії і 

заробітку; обмеження в тім напрямку можна допустити тільки шляхом 

закону» [241, с. 95-118]. Однак ці положення так і не були реалізовані на 

практиці. 

На початку 1918 р. було видано низку законів у галузі праці: «Про 

фабрично-заводські комітети», «Про примирюючі камери», «Про біржі 

праці», «Про місцеві комісаріати праці». На стадії розроблення знаходилися 

законопроекти: «Про трудові договори», «Про страйки», «Про профспілки», 

«Про промислові суди», «Про страхування від безробіття», «Про інспекцію 

праці». 

Перший час після перемоги Жовтневої революції 1917 р. основною 

формою регулювання умов праці й захисту інтересів працюючих служив 

колективний договір. Як правовий інститут, він став формуватися з 

прийняттям 2 липня 1918 р. Положення про порядок затвердження 

колективних договорів (тарифів), що встановлюють ставки заробітної плати 

й умови праці [242]. Договори укладали профспілки й адміністрація 

підприємств. Для забезпечення єдності в оплаті праці колективні договори 

передавалися для перевірки або місцевому профспілковому об’єднанню, або 

до Всеросійської Ради профспілок, а потім уже затверджувались Народним 

комісаріатом праці. На державних підприємствах нові тарифні ставки 
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вводилися постановою профспілкового комітету за узгодженням з 

відповідними органами праці, а на приватних підприємствах ─ шляхом 

укладання колективного договору між профспілкою і підприємцем. Якщо 

вимога не виконувалася, з боку державних органів застосовувалися заходи 

примусу. 

«Соціально-економічна політика всіх українських урядів носила 

переважно декларативний характер. Незважаючи на окремі конкретні кроки у 

проведенні цієї політики, вони не змогли вирішити такі нагальні питання, як 

організація роботи промислових підприємств, створення чіткої системи 

державних органів праці, визначення правового статусу робітничих 

організацій, запровадження робітничого контролю над виробництвом, через 

що переважна частина робітників України ставилась до них критично. 

Законодавча і практична діяльність українських урядів, коли закони 

приймались поспіхом і без належної підготовки, захищали лише інтереси 

робітників та їх професійні організації, ігноруючи інтереси промисловості, 

або, навпаки, висуваючи на перше місце інтереси підприємців, створювала 

таку обстановку, яка вела до загострення суспільних конфліктів», – 

справедливо підсумовує М. Верес [243, с. 81]. Неефективність такої 

діяльності у трудовій сфері призвела до падіння авторитету українських 

урядів серед робітників і роботодавців і, зрештою, до втрати ними влади. 

Функціонування радянського трудового права полегшувалося тим, що 

основні його принципи були сформульовані ще у Програмі РСДРП 1903 р. 

[244], яка передбачала:  

− запровадження 8-годинного робочого дня;  

− установлення безперервного відпочинку тривалістю 42 години; 

− заборону нічної праці в усіх галузях господарства, за винятком тих, 

де вона необхідна з технічних міркувань; 

− заборону застосовувати працю підлітків до 16 років, а також 

обмеження праці підлітків від 16 до 18 років 6-ма годинами; 

− заборону праці жінок на шкідливих виробництвах, а також 
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вивільнення їх від роботи протягом 4-х тижнів до пологів і 6-ти тижнів після 

них зі збереженням заробітку; 

− заснування виборної інспекції праці; 

− кримінальну відповідальності наймачів за порушення законів про 

працю;  

− введення державного страхування робітників за рахунок підприємців 

у випадку старості, повної або часткової працездатності.  

Усі положення цієї Програми протягом перших років радянської влади 

поступово були втілені в норми трудового законодавства. 

10 грудня 1918 р. радянською владою було прийнято перший 

кодифікований акт про працю − Кодекс законів про працю РСФРР [245]. 27 

січня 1920 p. Всеукрревком прийняв постанову «Про об'єднання діяльності 

УСРР та РСФРР» [246], де відзначалося, що в розвиток угоди про військо-

політичний союз від 1 червня 1919 р. усі декрети й постанови УСРР, які 

стосуються органів влади й підвідомчих установ, пов'язаних із цією угодою, 

анулюються й замінюються декретами РСФРР, які набувають чинності на 

всій території України з моменту опублікування цієї постанови й підлягають 

негайному виконанню. Уже на початку кодифікації стало цілком очевидно, 

що правового матеріалу, що впорядковує відносини у сфері праці, цілком 

достатньо, щоб більш досконало виразити правову думку, ніж це мало місце 

в перших нормативних актах про працю Радянської держави. 

В основу названого Кодексу була покладена перша радянська 

Конституція (липень 1918 р.). Ситуація, що склалася на той час у державі, не 

дозволила закріпити в Основному Законі країни гарантоване право громадян 

на працю. Однак у його ст. 18 праця визнавалась обов’язком усіх радянських 

громадян і проголошувався лозунг: «Хто не працює, той не їсть» [247, с. 312]. 

Обов’язок усіх громадян працювати був зафіксований і в ст. 28 Конституції 

УРСР, прийнятій у березні 1919 р. [248, с. 145]. 

Постанови КЗпП поширювалися на всіх осіб, які працюють за 

винагороду, й визнавались обов'язковими для всіх підприємств, установ і 
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господарств (радянських, громадських, приватних і домашніх), а також для 

всіх приватних осіб, які застосовують чужу працю за винагороду. Умови 

праці хліборобів на землях, наданих їм у користування, регламентувалися 

Кодексом законів про землю. КЗпП містив 137 статей, об’єднаних 9-ма 

розділами: «Про трудову повинність»; «Право на застосування праці»; 

«Порядок надання праці»; «Про попереднє випробування»; «Про 

переведення і звільнення трудящих»; «Про винагороду за працю»; «Про 

робочий час»; «Про забезпечення належної продуктивності праці»; «Про 

охорону праці». 

Тогочасна дослідниця проблем трудового права З. Р. Теттенборн 

писала: «Головна і найбільш незрозуміла особливість організації праці 

радянського ладу – це те, що праця перестала бути найманою… Робітники і 

службовці працюють не тому, що вони найняті, але тому, що держава 

зобов'язує їх працювати» 249, с. 15, 16. Л. С. Таль вважав, що застосування 

примусової праці «… відповідає духу поліцейської держави, але не 

відповідає ані поглядам сучасного суспільства, ані вимогам сучасного життя» 

225, с. 310. На думку В. М. Догадова, суттєвою ознакою трудового 

законодавства розглядуваної епохи було регламентування всіх умов праці 

жорсткими примусовими нормами, що видавалися «згори», – декретами і 

приписами державних органів і частково профспілок [250, с. 15]. І. С. 

Войтинський, провівши узагальнення стану законодавства про працю, 

називає найхарактерніші риси її регулювання в розглядуваний період: а) 

повне панування примусу у сферах залучення до праці й розподілу робочої 

сили (трудова повинність); б) централізоване впорядкування умов праці; в) 

визнання за профспілками самостійної ролі в регламентації праці; г) широке 

допущення в умовах громадянської війни відступів від основних норм 

охорони праці, закріплених у КЗпП [147, с. 31].  

Безсумнівно, має рацію С. І. Кожушко, називаючи КЗпП 1918 р. 

«неоднозначним документом», який з одного боку, містив прогресивні для 

того часу норми (про 8-годинний робочий день, що мінімум винагороди не 
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може бути менше прожиткового мінімуму, про збереження за працівником 

винагороди, якщо невиконання роботи сталося не з його вини та ін.), а з 

другого − він закріплював трудову повинність, що широко 

використовувалася як засіб залучення до праці, обмежувала право працівника 

на розірвання трудового договору за власним бажанням, закріплював інші 

норми, які не можна назвати демократичними [251, с. 26].  

Ще 12 січня 1918 р. III Всеросійським з'їздом Рад приймається 

Декларація прав трудящих та експлуатованого народу [252], що передбачала 

загальну трудову повинність. Спочатку вона стосувалася нетрудящихся 

класів, експлуататорів і багатих, а поступово поширилася на всіх 

працездатних громадян з 16 років. При цьому законодавчо були визначені 

категорії осіб, які цій повинності не підлягали зовсім, і ті, які від неї 

тимчасово звільнялись. До першої категорії належали особи: які не досягли 

16-річного віку; старше 50-ти років; які назавжди втратили працездатність 

унаслідок каліцтва або хвороби. Другу складали особи, які внаслідок хвороби 

або каліцтва тимчасово втратили працездатність (на строк, необхідний для її 

відновлення), а також вагітні жінки − на 8 тижнів до і після пологів. Учні всіх 

шкіл мали виконувати трудову повинність у школі. Особи, зобов'язані 

трудовою повинністю й не зайняті суспільно-корисною працею, могли бути 

примусово залучені місцевими Радами депутатів до виконання громадських 

робіт на умовах, встановлених відділами праці за погодженням з місцевими 

Радами професійних спілок. Праця застосовувалась у формі: а) 

організованого співробітництва, б) надання індивідуальних особистих 

послуг, в) виконання окремої визначеної роботи. Умови праці в державних 

(радянських) установах регламентувалися тарифними положеннями, 

затверджуваними НКП. Умови праці на всіх підприємствах і в господарствах 

(радянських, націоналізованих, громадських і приватних) регулювалися 

розробленими профспілками за погодженням з керівниками або власниками 

підприємств і господарств тарифними положеннями, які підлягали 

затвердженню НКП. Праця у формах надання індивідуальних особистих 
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послуг і виконання окремої визначеної роботи регламентувалася 

розроблюваними профспілками тарифними положеннями, що 

затверджувалися НКП. 

6 березня 1919 р. у Харкові відкрився ІІІ Всеукраїнський з’їзд Рад, а 10 

березня ним затверджено Конституцію УСРР [253], у якій проголошувалася 

диктатура пролетаріату. Українська Соціалістична Радянська Республіка 

визначалась як «організація диктатури працюючих та експлуатуємих мас 

пролетаріату і біднішого селянства для перемоги над віковими гнобителями 

й експлуататорами-капіталістами та комуністами» (розд. І, ст. 1). Ця 

Конституція мала 3 розділи і 35 статей. Третій її розділ «Декларація прав і 

обов’язків працюючого і експлуатуємого народу України» містив статті 22 − 

33 і проголошував у ст. 38 конституційний принцип – «непрацюючий не 

їсть». 

У період воєнного комунізму трудова повинність стала здійснюватися 

на підставі Декрету Раднаркому РСФРР «Про загальну трудову повинність» 

від 29 січня 1920 р. [254]. РНК РСФРР з метою якнайшвидшого забезпечення 

промисловості, землеробства, транспорту та інших галузей народного 

господарства необхідною робочою силою постановив у порядку трудової 

повинності здійснити: 

1) залучення трудящого населення до одноразового або періодичного 

виконання (незалежно від постійної роботи й роду занять) різних видів 

трудової повинності: паливної, сільськогосподарської як для державних, так і 

в певних випадках для селянських господарств, будівельної, дорожньої, 

продовольчої, снігової, гужової, для боротьби з наслідками громадських лих 

тощо. При всяких повинностях такого роду, в разі необхідності, 

мобілізувався також живий і мертвий інвентар; 

2) використання робочої сили частин Червоної Армії і Флоту; 

3) залучення необхідних кваліфікованих робітників з армії, а також 

переведення осіб, зайнятих у сільському господарстві й ремісничо-кустарних 
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підприємствах, на роботи в державних підприємствах, установах та 

господарствах; 

4) повсюдне й постійне залучення до суспільно корисної праці осіб, які 

такою не займаються; 

5) необхідний перерозподіл наявної робочої сили. 

Реалізація принципу загальної трудової повинності виключала 

добровільні угоди, які мали були регулювати умови праці на окремих 

підприємствах. Для всіх робітників і службовців закон був рівним і 

примусовим. Прикріплені до певних місць трудівники отримували 

винагороду за працю в тій формі й розмірах, у яких це могло бути надано 

державою в тих умовах. 

Загальне керівництво зі здійснення трудової повинності покладалося на 

Раду робочої й селянської оборони. Із представників Народних комісаріатів 

праці, внутрішніх справ, військових справ утворено Головний комітет із 

загальної трудової повинності, безпосередньо підпорядкований Раді оборони. 

На місцях утворено губернські, повітові, а в необхідних випадках і міські 

комітети із загальної трудової повинності, яким надавалося право передавати 

народному суду винних: а) в ухиленні від обліку та явки за трудовою 

повинністю; б) у дезертирстві з робіт, а також у підбурюванні до цього; в) у 

користуванні підробленими документами, а також виготовлення таких з 

метою ухилення від трудової повинності; г) у повідомленні посадовими 

особами завідомо неправдивих відомостей у тих же цілях; д) у навмисному 

псуванні знарядь праці й матеріалів; е) у недбалій організації робіт і 

безгосподарчому використанні мобілізованої сили; ж) у пособництві 

зазначеним діянням й у приховуванні винних осіб та ін.  

У виняткових випадках особливої злісності при повторності 

вищезазначених діянь Комітети уповноважувалися передавати винних осіб 

революційному трибуналу. Комітети отримали право негайно вживати щодо 

таких осіб необхідні запобіжні заходи, а при менш важливих порушеннях 

трудової дисципліни застосовувати стосовно винних покарання в 
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адміністративному порядку аж до передачі у штрафні трудові частини або 

арешту на строк до одного тижня за постановою повітового комітету і до 2-х 

тижнів за постановою губернського комітету. Із введенням НЕПу 

необхідність використання трудармії відпала, а вже Кодекс 1922 р. допускав 

застосування трудової повинності для боротьби зі стихійними лихами, а 

також при нестачі в робочій силі для виконання найважливіших державних 

завдань. 

Здійснення права на працю забезпечувалося відділами розподілу 

робочої сили, професійними спілками й різними установами. Звертає на себе 

увагу те, що в КЗпП 1918 р. не знайшлося місця для такого центрального 

інституту трудового права, яким є трудовий договір. Залучення людей до 

трудової діяльності відбувалося за рішенням відділів розподілу робочої сили, 

тобто на підставі адміністративних актів. Це дало підставу З. К. Симороту 

зробити висновок, з яким не можна не погодитись: інститут трудової 

повинності взагалі не стосується предмета трудового права [255, с. 43]. 

Винятки з нормативних приписів щодо повинності були можливими тільки у 

випадках запрошення особи на роботу за вибором відповідної радянської 

установи або підприємства. Виборний порядок мав місце тільки при наданні 

роботи, яка вимагала політичної довіри або рідкісних спеціальних знань, 

пов'язаних з особистістю запрошуваного. 

Працівник, який не мав роботи за своєю спеціальністю, реєструвався в 

місцевому відділі розподілу робочої сили як безробітний. Особи й установи й 

особи, які мали потребу у виконанні відповідної роботи, зверталися до 

місцевого відділу розподілу робочої сили (або відділення − 

кореспондентського пункту), вказуючи у вимозі як умови пропонованої 

роботи, так і умови, які повинен задовольняти працівник (професія, 

спеціальні пізнання, досвід). Цей відділ по отриманні вимоги в порядку 

встановленої ними черги направляє, особу, яка відповідає переліченим у 

вимозі умовам. Безробітний не має права відмовитися від запропонованої 

йому роботи за його спеціальності, якщо її умови не відхиляються від норм, 
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установлених відповідним тарифним положенням, а за його браком – 

професійною спілкою. Якщо в місцевому відділі на даний момент немає 

працівників, які відповідали б необхідним умовам, вимога негайно 

пересилається до районного пункту обміну з одночасним повідомленням про 

це установу або особу, що запрошує працівника. Якщо у відділах (в межах 

округу) немає працівників, які задовольняють необхідним умовам, 

районному пункті обміну, за угодою з відповідним профоб'єднанням 

надається право замість трудівника необхідної спеціальності направити 

безробітного іншої категорії, який найбільше підходить за характером своєї 

спеціальності для виконання певної роботи. Безробітний, який отримав 

роботу не за своєю спеціальністю, зобов'язаний погодитися на неї, але може 

заявити і про бажання виконувати її тимчасово − до отримання роботи за 

своєю спеціальністю.  

Значна увага в кодифікованому акті про працю відводилася питанням 

оплати праці. Розмір винагороди, одержуваної трудящими за роботу на 

підприємстві, детальні умови й порядок її видачі визначаються тарифами, 

розробленими для кожного роду праці. Однак при встановленні тарифних 

норм винагороди установи не повинні відступати від приписів КЗпП. При 

цьому всіх трудящих даної професії розподіляють по групах і категоріях і 

закріплюють для кожної з них конкретний розмір винагороди, який не може 

бути нижчим прожиткового мінімуму встановленого і офіційно 

опублікованого Наркоматом праці для населення кожної місцевості. При 

визначенні розміру винагороди для кожної групи й категорії приймаються до 

уваги: а) важкість праці; б) небезпека умов, у яких робота провадиться; в) її 

складність і точність; г) ступінь самостійності й відповідальності за 

виконання роботи; д) необхідна для її виконання ступінь навченості й 

досвідченості. Винагорода кожного працівника визначається зарахуванням 

його в певну групу чи категорію. Розподіл трудящих по групах і категоріях у 

межах кожної галузі здійснюється спеціальними розціночними комісіями, 

утвореними при відповідних професійних організаціях. Тарифним 
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положенням встановлюється розмір винагороди за роботу протягом 

нормального робочого дня або за відрядні роботи і спеціально вказується за 

надурочні роботи. Крім винагороди за надурочні роботи, не допускається 

ніяка інша додаткова винагорода, під яким би приводом і в якій би формі 

вона не здійснювалась і незалежно від того, чи відбувається її видача в 

одному й тому ж або в різних місцях застосування праці. Особи, які всупереч 

цьому отримують додаткову винагороду, відповідають у кримінальному 

порядку як за обман, а отримана винагорода підлягає відрахуванню з 

майбутньої.  

Особи, які працюють у декількох місцях, зобов'язані заявити, в якому з 

них вони бажають отримувати винагороду. З винагороди, одержуваної 

працівником, допускалось утримання одержаної всупереч указаним вимогам 

винагороди додаткової, а також заробленої під час відпустки; 

відраховувалися кошти й за прогул. Ніякі інші утримання й відрахування, в 

якій би формі й під яким би приводом вони не проводилися, не допускалися. 

Видача винагороди не могла передувати виконанню роботи. Якщо робота 

була постійною, видача винагороди повинна провадитися періодично, але не 

рідше, ніж кожні 2 тижні. ЇЇ сплата здійснювалася грошима або натурою 

(наданням приміщення для житла, продовольства, продуктів). На сплату 

винагороди натурою потрібно було отримати дозвіл місцевого відділу праці, 

який установлював розцінки за участю професійної організації. Відсутність 

грошей і швидке їх знецінення призвели до того, що навесні 1919 р. 

розпочалися роботи з переведення грошової форми оплати праці на 

натуральну. Декретом Раднаркому УСРР від 6 квітня 1920 р. для робітників і 

службовців вводиться «трудовий пайок».  

Охорона життя, здоров'я і праці зайнятих осіб покладалася на 

інспекцію праці, технічних інспекторів і представників санітарного нагляду. 

Інспекція праці перебувала у віданні НКП та його місцевих органів і 

складалася з інспекторів праці, які обиралися радами профспілок. Органи 

інспекції праці здійснювали покладені на них завдання з охорони життя і 
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здоров'я трудящих, наглядаючи за втіленням у життя вимог КЗпП, декретів, 

інструкцій, розпоряджень та інших державних актів, спрямованих на охорону 

життя і здоров'я. Для досягнення зазначених цілей указані органи:  

− відвідують у будь-який час дня і ночі всі промислові заклади свого 

району й усі місця, де триває робота, а також усі існуючі при підприємстві 

установи для робітників;  

− вимагають від завідувачів підприємств пояснень, надання всіх 

необхідних книг, документів і відомостей;  

− залучають до роботи з нагляду представників виборних організацій, 

службовців, а також осіб адміністрації;  

− притягають до кримінальної відповідальності за недотримання вимог 

КЗпП, декретів, інструкцій, розпоряджень та інших актів, спрямованих на 

охорону життя і здоров'я працівників;  

− беруть участь у роботах профспілок і фабрично-заводських комітетів 

з метою з'ясування умов праці як на окремих підприємствах, так і в цілих 

галузях промисловості.  

Крім цього, органи інспекцій праці вправі приймати екстрені заходи до 

усунення умов, що загрожують життю і здоров'ю робітників. Нагляд за 

точним застосуванням і виконанням розпоряджень, правил та обов'язкових 

постанов з техніки безпеки здійснювався технічними інспекторами, які із 

числа фахівців-техніків призначалися місцевими відділами праці. 

КЗпП всіляко підкреслював роль професійних спілок. На них 

покладалося завдання забезпечувати під керівництвом радянської влади 

широке самоврядування трудящих, їм надавалися права в регулюванні 

питань найму, звільнення й оплати праці. 

Розвиток страйкового руху робітників і масові повстання селян 

примусили керівництво Радянської держави, починаючи з 1921 р., вжити 

заходів для покращання народного господарства й виведення країни з 

економічної кризи, переходу до нової економічної політики. Перехід до непу, 

відродження ринкових відносин, багатоукладність економіки вимагали 
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відновлення приватної ініціативи. Щоб зрушити з мертвої точки економіку, 

що перебувала у стані колапсу або близькому до нього, вільна й ініціативна 

праця стала одним з найдієвіших важелів.  

Кодекс законів про працю Української СРР, прийнятий 2 грудня 1922 

р. [256], складався зі 192 статей, об’єднаних у 17 розділів. Його введено в дію 

15 листопада 1922 р. − навіть раніше, ніж нову редакцію КЗпП РСФРР. У 

його змісті знайшли відбиття такі важливі інститути радянського трудового 

права, як трудовий договір, колективний договір, становище профспілок, 

дисципліна праці, заробітна плата, гарантії й компенсації, норми праці й 

відрядні розцінки, робочий час, час відпочинку, техніка безпеки й гігієна 

праці, охорона праці жінок і молоді, матеріальна відповідальність 

працівників за шкоду, заподіяну майну підприємства, соціальне страхування. 

А глави: «Про колективні договори» і «Про трудовий договір» не мали 

аналогів у Кодексі 1918 р. 

КЗпП УСРР 1922 р. з точки зору системи викладення змісту 

вирізняється стислістю, лаконічністю й завдяки узагальненій редакції його 

статей становить собою комплекс норм, які в загальній формі регламентують 

усі основні моменти виникаючих правовідносин, пов’язаних із застосуванням 

найманої праці [257, с. 32]. Цей кодифікований акт був менш ідеологізованим 

і прямолінійним, мав у цілому компромісний характер, виконував не тільки 

правозахисну, а й економічну функцію. Він не містив декларативного 

положення попереднього Кодексу про те, що радянська влада заохочує 

широке самоврядування трудящих, на якому може бути засновано плідне 

виховання трудящих мас у дусі соціалістичного й комуністичного ладу. У 

розглядуваному документі була зроблена спроба сформувати трудове право, 

яке покликане функціонувати в умовах державного соціалізму і яке визнає 

жорстко регульовану економіку з оптимальним, з точки зору правлячої 

партії, поєднанням публічно- і приватноправових засад. 

КЗпП УСРР поширювався на всіх працюючих за наймом, у тому числі 

й удома, і був обов'язковим для всіх підприємств, установ та господарств 
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(державних, у тому числі військових, громадських і приватних, а також тих, 

що роздають роботу для виконання її вдома), а також на всіх осіб, які 

застосовують чужу найману працю за винагороду. У деяких випадках його 

положення виходили за межі найманої праці, поширюючись на осіб, які не 

належали до найманих працівників. Так, норми, які стосувалися техніки 

безпеки, виробничої санітарії й охорони праці жінок і підлітків, охоплювали 

членів промислових, кооперативних товариств та артілей, безпосередньо 

зайнятих у виробництві. Межі поширення цього Кодексу на відносини, 

виникаючі при залученні до трудової повинності, встановлювалися Радою 

народних комісарів, Радою праці й оборони , за їх уповноваженням 

Наркоматом праці. Раднаркому надавалося право поширювати дію окремих 

положень КЗпП на деякі категорії військовослужбовців, які не перебувають 

на дійсній військовій службі. Усі договори й угоди про працю, що 

погіршували умови праці порівняно з вимогами КЗпП, визнавалися 

недійсними. 

«У КЗпП 1922 р. була зроблена спроба сформувати трудове право, 

покликане функціонувати в умовах державного соціалізму, що визнає 

жорстко регульовану ринкову економіку, трудове право з оптимальним (з 

точки зору правлячої партії) поєднанням публічно- і приватноправових засад, 

трудове право, що враховує реалії і специфіку країни того часу, її минулий 

досвід – як до-, так і післяреволюційний», – справедливо зазначається в 

колективній монографії «Укладення трудового договору: теоретико-

прикладне дослідження» за науковою редакцією О. М. Ярошенка [258, с. 29]. 

Характерною особливістю КЗпП 1922 р. стало те, що ним гарантувався 

мінімальний рівень прав трудящих, надавалася можливість його підвищення 

за допомогою індивідуального або колективного договору, в той час як його 

попередник – Кодекс 1918 р. − твердо фіксував рівень трудових прав і не 

допускав їх зміни в будь-який бік, у тому числі й у бік покращення. 

Найм робочої сили всіма без винятку роботодавцями провадився через 

органи Наркомпраці в такому порядку: 
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а) попит на робочу силу направляється від імені адміністрації 

підприємства у відповідний орган НКП; 

б) за наявності в органі НКП зареєстрованих осіб, які відповідають 

умовам заявлених вимог, вони направляються на роботу у встановленому 

порядку; 

в) про прийом осіб, направлених органами НКП на роботу, або про 

відмову їм у прийомі наймачі сповіщають указані органи. 

Наймач несе відповідальність: а) за неправильність відомостей про 

умови пропонованої роботи; б) за недотримання прийнятих на себе обов'язків 

за наймом; в) за неправомірну відмову від прийому направленої йому 

робочої сили. Трудящі можуть запрошуватися на роботу й без органів 

Наркомату праці, але з обов'язковою наступною реєстрацією в них у 

випадках: (а) потребуючих політичної довіри чи спеціальних знань, 

пов'язаних з особистістю запрошуваного і (б) коли робоча сила не може бути 

надана органами НКП у 3-денний з дня надходження вимоги строк. 

Адміністрація державних, громадських і приватних установ і підприємств 

зобов’язана надавати в органи НКП періодичні відомості про рух робочої 

сили за встановленими формами і строками. 

Трудова повинність збереглася, проте застосовувалась у виняткових 

випадках, як-от: боротьба зі стихійними лихами; нестача в робочій силі для 

виконання найважливіших державних завдань. Залучення до неї провадилось 

відповідно до спеціальних постанов РНК або органів, уповноважених нею. 

Цій процедурі не підлягали: (а) особи, які не досягли 18 років; чоловіки – 

старше 45 років і жінки - старше 40 років; (б) особи, які внаслідок хвороби 

або каліцтва тимчасово втратили працездатність протягом строку, 

необхідного для її відновлення; в) вагітні жінки на період часу за 8 тижнів до 

пологів і породіллі протягом 8-ми тижнів після них; г) жінки, які годують 

груддю; д) інваліди праці й війни; е) жінки, які мають дітей до 8-ми років, за 

відсутності особи, доглядаючої за ними. Фактичне скасування загальної 

трудової повинності й залучення до праці тільки в порядку особистої 
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матеріальної заінтересованості працівника зробили зайвим такий запобіжний 

захід підтримки трудової дисципліни, що використовувався в період 

воєнного комунізму, як притягнення її порушників до суду. 

Уперше на законодавчому рівні закріплено поняття трудового договору 

як угоди 2-х і більше осіб, за якою одна сторона (той, хто наймається) надає 

свою робочу силу іншій стороні (наймачеві) за винагороду. П. Д. Камінська 

аргументує потребу формулювання змістовного й розгорнутого визначення 

цього поняття як договору організованої співпраці, за яким працівник 

зобов'язується виконати певну роботу на підприємстві, а підприємство, у 

свою чергу, зобов'язане організувати працю й виплачувати винагороду за 

встановленими нормами, кількістю та якістю праці [259, с. 118, 119]. І. С. 

Войтинський називає такі ознаки трудового договору: (а) несамостійний 

характер праці, що надається в розпорядження наймача; (б) надання робочої 

сили, а не виконання певної роботи; (в) оплата праці в розмірі не нижче 

встановленого мінімуму; (г) визначеність трудової функції із забезпеченням 

відповідних умов праці; (д) умови договору не можуть погіршувати 

становище працівника, тобто наймач повинен діяти відповідно до Кодексу 

законів про працю, колективного договору, правил внутрішнього трудового 

розпорядку; (е) визначеність і закономірність (законність) умов трудового 

договору. Правознавець також акцентував увагу на тому, що трудовий 

договір є організаційною формою залучення до праці, а за основну його 

ознаку виділяв добровільність найму [260, с. 27-30].  

Умови трудового договору визначались угодою сторін на розсуд 

останніх. Ця свобода була обмежена тільки тим, що ті умови, що 

погіршували становище працівників порівняно із законами про працю, 

колективним договором чи правилами трудового розпорядку, оголошувалися 

недійсними, як і умови, спрямовані на обмеження політичних і 

загальногромадянських прав трудящих. Це принципове положення 

відкривало можливості індивідуально-договірного регулювання праці, 

поліпшення становища працівників порівняно із законодавством. 
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Трудові договори укладалися як з окремими особами, так і з їх групами 

(артілі та ін.). Коли за трудовим договором робота провадиться не для особи, 

яка безпосередньо уклала його, а для підприємства, що ним обслуговується, 

або коли виробництво, в якому працює найнята особа, становить частину або 

відділення іншого підприємства, відповідальність за трудовим договором 

покладається на підприємство, для якого здійснюється робота. За трудовими 

договорами, укладеними підрядником у зв'язку із прийнятим ним на себе 

підрядом, відповідальність несе підрядник. При укладанні договору з 

артіллю у наймача виникають стосовно кожної особи, яка входить до складу 

артілі і здійснює у нього, обумовлену роботу, ті ж обов'язки і права, якби він 

уклав договір з нею особисто. 

Трудові договори укладаються: (а) на конкретний строк, але не більше 

одного року, (б) на невизначений строк і (в) на час виконання відповідної 

роботи. 

КЗпП 1922 р. відновив порядок обов'язкової видачі всім працівникам 

(крім осіб, які належать до адміністрації) розрахункових книжок, що існував 

до 1917 р. Як відомо, їх видача ставила метою поряд із закріпленням умов 

трудового договору полегшення контролю за дотриманням законів про 

працю і правил внутрішнього розпорядку. 

Наймана особа не мала права без згоди наймача доручати виконання 

необхідної від неї роботи іншому робітникові. Проте артіль, що найнялася за 

трудовим договором, могла (якщо іншого в останньому не обумовлено) сама 

розподіляти роботу між своїми членами й замінювати одних робітників 

іншими. Наймач не вправі вимагати від трудівника виконання роботи, не 

пов’язаної з тим родом діяльності, для якої він найнятий, а також роботи, яка 

поєднана з явною небезпекою для життя або яка не відповідає вимогам 

законодавства про працю. 

Без згоди працівника не допускалося переведення його на іншу роботу, 

в тому числі зміну трудової функції, передбаченої трудовим договором. 

Відбувся відхід від твердо фіксованого робочого часу в бік установлення 
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максимального 8-годинного робочого дня, причому в колективних і трудових 

договорах могло бути встановлено його зменшення. 

КЗпП 1922 р. використовує юридичну конструкцію «припинення 

трудового договору», якої бракувало в його попередника, хоча була в Статуті 

про промислове працю. Підставами такого припинення є: угода сторін, 

закінчення строку, закінченням обумовленої роботи. 

Стаття 47 Кодексу до підстав розірвання трудового договору з 

ініціативи наймача відносить:  

1) повну або часткову ліквідацію підприємства, установи чи 

господарства, а також скорочення робіт у них;  

2) зупинення робіт на строк понад один місяць з причин виробничого 

характеру;  

3) виявлення непридатності працівника до виконання роботи;  

4) систематичне невиконання працівником, без поважних причин 

обов’язків, покладених на нього договором або правилами внутрішнього 

трудового розпорядку;  

5) учинення найнятим злочину, безпосередньо пов’язаного з його 

роботою і встановленого вироком суду, що набрав законної сили, а також 

перебування його під вартою понад 2 місяці;  

6) нез’явлення особи на роботі понад 3 дні підряд або в цілому понад 6 

днів на місяць без поважних причин;  

7) відсутність працівника на роботі через тимчасову втрату 

працездатності після закінчення 2-х місяців з дня її втрати, а в разі 

тимчасової втрати працездатності після вагітності й пологів – по закінченні 

2-х місяців понад установлений 4-місячний строк. 

Значне місце у правового регулюванні праці в цей час відіграє 

колективно-договірне впорядкування. Я. А. Канторович формулює такі його 

принципи: 

− від імені робітників виступають тільки радянські профспілки; 

− умови колективних договорів поширюються на всіх осіб 
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підприємства незалежно від членства у профспілці; 

− умови колективних договорів не скасовується індивідуальним 

трудовим договором, тобто існує заборона погіршення становища робітника 

порівняно з умовами колективного договору; 

− не надається переваг саме членам певної галузевої профспілки, тобто 

враховується рівність трудових прав; 

− профспілки звільняються від матеріальної відповідальності [261, с. 

179]. 

Новий Кодекс зберіг комплекс норм, прийнятих ще в 1918 р., які 

захищали інтереси працівників. Ці норми за влучним висловленням М. В. 

Лушнікової й А. М. Лушнікова, можна віднести до своєрідного «золотого 

фонду» радянського трудового права. Це закритий перелік підстав звільнення 

працівника з ініціативи роботодавця, 8-годинний робочий день, мінімальну 

щорічну оплачувану відпустку, заборону дитячої праці й охорону праці 

жінок і неповнолітніх, обмеження надурочних робіт, оплачувану відпустку 

по вагітності й пологах та ін. [262, с. 106]. 

Розмір винагороди за працю визначався колективними і трудовими 

договорами й не міг бути нижчим обов'язкового мінімуму оплати, що 

встановлювалися для тих чи інших категорій праці на кожен певний період 

уповноваженими державними органами. Він визначається в договорах або 

погодинно з урахуванням нормального робочого дня, або відрядно. Розмір 

винагороди за роботу в надурочний час повинен бути вказаний у договорі 

окремо, причому він не міг бути нижчим за розмір у півтори нормальної 

винагороди за перші 2 години й подвійного − за наступні години, а також за 

роботу в дні відпочинку і святкові дні. Оплата праці підлітків за скорочений 

робочий день провадиться як за повний робочий день відповідних категорій 

працівників.  

Якщо робота є постійною видається винагорода періодично, але не 

рідше, ніж кожні 2 тижні. Винагорода за тимчасову або випадкову роботу, 

що триває менше 2-х тижнів, провадиться негайно по завершенні роботи. 
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Виплата винагороди була грошова, якщо це було передбачено в 

колективному чи трудовому договорі: або ж також натуральна, шляхом 

надання житла, продуктів, предметів особистого споживання. Умови видачі 

винагороди натурою й порядок її оцінювання встановлюються договором. 

У питанні захисту заробітної плати КЗпП 1922 р. в основному 

відтворив норми попереднього кодифікованого акта, передбачивши 5 

нововведень: (а) закріплювався більш пільговий для працівників порядок 

оплати – просто по середньому денному заробітку; (б) робітник зберігав 

повний заробіток у разі невиконання норми виробітку не з його вини; (в) 

установлено, що у випадках виконання спеціальних робіт за відрядним 

нарядом допускалася виплата авансу в розмірі тарифної ставки категорії 

працівників; г) у разі невиконання встановленої норми виробітку за 

нормальних умов роботи, робітник повинен отримувати заробітну плату 

відповідно до кількості виконаної роботи, але не менше 2/3 його тарифної 

ставки; (д) у випадках неплатоспроможності роботодавця заробітна плата та 

інші виплати повинні були виплачуватися в першу чергу порівняно з іншими 

його боргами. 

Жодне підприємство не відкривалося, не запроваджувалися в ньому 

робота, не переводилося в іншу будівлю без санкції на це інспекції праці й 

органів санітарно-промислового й технічного нагляду. Усі підприємства 

повинні вживати необхідних заходів до усунення або зменшення шкідливих 

умов праці, попередження нещасних випадків і тримання робочого місця в 

належному санітарно-гігієнічному стані. На всіх особливо шкідливих 

роботах або роботах, пов'язаних з перебуванням у ненормальній температурі, 

вологості або із забрудненням тіла, а також у випадках, викликаних 

вимогами громадської гігієни, робочим видаються за рахунок підприємства 

спеціальний одяг і запобіжні пристосування (окуляри, маски, респіратори, 

мило тощо) за списками робіт і за нормою, що встановлювалися Наркоматом 

праці. НКП та його місцевим органам надається право провадити на 

особливо шкідливих виробництвах або підприємствах обов'язковий 
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попередній огляд усіх осіб, які влаштовуються на роботу або окремих їх груп 

(жінок і підлітків), а також періодичний огляд уже працюючих.  

Нагляд за виконанням усіма без винятку установами, підприємствами, 

господарствами й особами вимог КЗпП, декретів, інструкцій, розпоряджень і 

колективних договорів в частині, що стосується умов праці, охорони здоров'я 

й життя трудящих, покладається на, інспекцію праці, технічну й санітарну 

інспекції, які перебувають у віданні НКП. Інспектори праці обираються на 

певний строк Радами професійних спілок і затверджуються Наркомпраці. 

Нагляд за точним застосуванням і виконанням розпоряджень, правил та 

обов'язкових постанов із професійної гігієни, фабричної санітарії й техніки 

безпеки покладався на санітарних і технічних інспекторів. 

У 1923 − 1926 рр. була сформована трудова прокуратура. При 

губернських судах призначалися помічники прокурора по трудових справах, 

а у Верховних Судах союзних республік призначався спеціальний прокурор 

по трудових справах, якому надавалося право:  

− порушувати судові переслідування проти посадових і приватних осіб 

за порушення законів про працю;  

− здійснювати нагляд за провадженням дізнання і слідства по трудових 

справах;  

− вирішувати питання про віддання під суд; брати участь у 

розпорядчому засіданні Верховного Суду;  

− підтримувати обвинувачення;  

− опротестовувати судові вироки;  

− порушувати питання про перегляд трудових справ.  

Трудова прокуратура на місцях повинна була здійснювати загальний 

нагляд за законністю дій і розпоряджень державних установ і посадових осіб, 

включаючи відділи праці й інспекції праці [263, с. 131]. 

У першій половині 30-х років відбувся своєрідний «перелом» у 

радянському трудовому праві, що означав його переважну орієнтацію на 

вирішення виробничих завдань [Див.: 264 − 267]. Спростилося залучення 
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працівників до роботи у вихідні дні, а заробітна плата стала видаватись у 

позаробочий час. Звільнення за власним бажанням не заборонялось, але так 

звані «літуни» могли бути позбавлені допомоги по безробіттю, продуктових 

карток і виселені з відомчого житла. За злісне порушення трудової 

дисципліни (прогул, запізнення на роботу, випуск бракованої продукції, 

самовільний перехід на інше підприємство та ін.) знову вводилася 

кримінальна відповідальність.  

Принципово інший підхід до правового регулювання трудових 

відносини започатковано прийняттям 20 жовтня 1930 р. постанови ЦК 

ВКП(б) «Про заходи по плановому забезпеченню народного господарства 

робочою силою і боротьбі з плинністю» [268], яка: (а) передбачала 

забезпечення народного господарства плановою підготовкою й розподілом 

робочої сили; (б) установлювала можливість зняття й переведення 

кваліфікованої робочої сили і фахівців з менш важливих галузей народного 

господарства у відповідальніші, а також з одного району в інший; (в) 

закріплювала відповідальність керівників за затримку працівників при 

переведенні, неправильне використання робітників дефіцитних професій, 

переманювання їх з інших підприємств і набір понад потребу, встановлену 

планом. Для забезпечення організованого розподілу наявних кадрів була 

відновлена процедура найму робітників і службовців виключно через органи 

праці. 

Постанова ЦВК і РНК СРСР «Про встановлення єдиної паспортної 

системи по Союзу РСР та обов'язкової прописки паспортів» від 27 грудня 

1932 р. [269] і постанова РНК СРСР «Про видачу громадянам Союзу РСР 

паспортів на території СРСР» від 28 квітня 1933 р. [270] вводили паспортну 

систему для всього населення міст, робітничих селищ, населених пунктів, що 

є районними центрами, а також на всіх новобудовах, промислових 

підприємствах, транспорті, в радгоспах, у населених пунктах, де розташовані 

МТС, і в населених пунктах у межах 100-кілометрової західно-європейської 

прикордонної смуги СРСР. Громадяни, які постійно проживають у сільських 
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місцевостях, паспортів не одержали. Облік населення в цих місцевостях вівся 

по списках сільських і селищних рад під наглядом районних управлінь 

робітничо-селянської міліції. Це потягло за собою істотне обмеження в 

реалізації права членів колгоспів на працю. Колгоспник не міг за своєю 

ініціативою влаштуватися на роботу, оскільки без паспорту це заборонялось. 

У розглядуваний час профспілки все більше втрачали функцію захисту 

інтересів трудящих і поступово стали, по суті, державною структурою. 23 

червня 1933 р. ЦВК СРСР, РНК СРСР і ВЦРПС прийняли спільну постанову 

«Про об’єднання Народного Комісаріату Праці Союзу РСР з ВЦРПС» [271], 

у якій зазначалося, що за пропозиціями професійних робітничих організацій і 

з метою кращого виконання покладених на НКП Союзу РСР обов’язків 

останній зливається з усіма його місцевими органами, включаючи й органи 

соціального страхування, з апаратом ВЦРПС у центрі й на місцях, а на неї 

покладається виконання обов’язків НКП СРСР та його місцевих органів. Є 

сенс погодитися з Н. А. Циганчук, за твердженням якої після перемоги 

соціалістичної революції в 1917 р. профспілки, поступово втрачаючи роль 

антиподу державної влади, стали виконувати роль її активного союзника. 

Фактично вони стали частиною державного апарату, про що свідчить перехід 

до них таких функцій держави, як охорона праці, державне соціальне 

страхування, керівництво змаганням та ін. Це свідчило про посилення не 

громадського впливу на діяльність держави, а державного на діяльність 

профспілок [272, с. 17]. Вторить їй і Ф. А. Цесарський, на думку якого 

внаслідок такого об’єднання профспілки, як громадська організація, почали 

виконувати державні функції, оскільки їх виконання ґрунтувалося на 

нормативно-правових актах, що набували характеру владності. В окремих 

випадках профспілки почали виступати від імені держави, навіть видавати 

нормативні акти спільно з державними органами, а в деяких і самостійно 

[273, с. 51]. У такій ситуації вести мову про належність професійних спілок 

до числа інституцій громадянського суспільства безпідставно. Водночас ця 

теза потребує уточнення: це радянське суспільство ніколи не було й не могло 
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бути ні правовим, ні громадянським [274, с. 111], що й зумовило виконання 

радянськими профспілками функцій традиційно невластивих аналогічним 

організаціям зарубіжних країн. Результатом такої функціональної орієнтації 

профспілок була втрата ними свого авторитету. Захисна функція багато в 

чому перетворилася на декларацію про наміри, профспілки не сміли 

суперечити партійним органам, закривали очі на порушення прав 

працівників, профспілкові функціонери зросталися з адміністрацією 

підприємств, і, по суті, здійснювали вже іншу, не властиву профспілкам 

функцію  виробничу.  

У Конституції УРСР 1937 р. [275] уперше зафіксовано право на працю 

(ст. 98), тобто на одержання гарантованої роботи з оплатою праці відповідно 

до її кількості і якості. Це право забезпечується соціалістичною організацією 

народного господарства, неухильним зростанням продуктивних сил 

радянського суспільства, усуненням можливості господарських криз і 

ліквідацією безробіття. За громадянами також визнавалося право на 

відпочинок (ст. 99), що забезпечується: (а) установленням для робітників і 

службовців 7-годинного робочого дня і скороченням робочого дня до 6-ти 

годин для низки професій з важкими умовами роботи й до 4-х – у цехах з 

особливо важкими умовами роботи; (б) установленням щорічних відпусток 

робітникам і службовцям зі збереженням заробітної плати; (в) наданням для 

обслуговування трудящих широкої сітки санаторіїв, будинків відпочинку, 

клубів. Основний Закон у ст. 102 спеціально закріплював, що жінці в 

Українській РСР надаються рівні права з чоловіком в усіх галузях 

господарського, державного, культурного і громадсько-політичного життя. 

Можливість здійснення цих прав жінок забезпечується: наданням їм рівного з 

чоловіками права на працю, на її оплату, відпочинок, соціальне страхування 

й освіту, державною охороною інтересів матері й дитини, державною 

допомогою багатодітним та одиноким матерям, наданням жінці при 

вагітності відпусток зі збереженням утримання, широкою сіткою пологових 

будинків, дитячих ясел та садків». 
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Постановою РНК СРСР від 18 січня 1941 р. затверджуються перші 

Типові правила внутрішнього трудового розпорядку для робітників і 

службовців державних, кооперативних і громадських підприємств та установ 

276, за якими працівників за прогул або самовільне залишення 

підприємства віддавали під суд. Прогулом вважався не лише невихід на 

роботу без поважних причин упродовж повного робочого дня, а й запізнення 

до його початку або з обідньої перерви, якщо це порушення трудової 

дисципліни викликало втрату робочого часу понад 20 хвилин. Названі 

випадки відсутності на роботі без поважних причин прирівнювалися до 

прогулу, якщо вони мали місце тричі впродовж одного місяця або 4 рази 

впродовж 2-х місяців підряд. Так само вважалися прогульниками робітники і 

службовці, які з’явились на роботі в нетверезому стані. 

Під час окупації України фашистська Німеччина, роблячи спроби 

відродити промислове й сільськогосподарське виробництво, приймає власні 

нормативні акти. Правовим підґрунтям регулювання відносин у сфері праці 

стало розпорядження рейхсміністра «Про трудову повинність та примусову 

працю» від 5 серпня 1941 р. 277, згідно з яким усі мешканці окупованих 

східних територій України віком від 18 до 45 років відповідно до ступеня 

працездатності підлягали загальній трудовій повинності. За участь у ній 

оплата здійснювалася «… за справедливими ставками в межах можливості 

забезпечити належну турботу про осіб, які виконують трудову повинність, і 

членів їх сімей» 278. 

Цікаво, що КЗпП 1922 р., хоча й зазнав принципового перероблення, з 

1938 р. по 1952 р. не перевидавався, а вже в 1952 р. вийшов нумерованим 

виданням, що розповсюджувалося за списками для працівників судів і 

прокуратури. Парадоксально, але в країні так званого «переможного 

пролетаріату» пролетарі не мали можливості прямо ознайомитися зі своїми 

трудовими правами 262, с. 112. Систематизовані ж збірники трудового 

законодавства з кінця 20-х років ХІХ ст. видавалися вкрай рідко й мали 
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неповний, уривчастий характер. 

Як уже зазначалося, вчення про галузеві принципи трудового права у 

20 − 30-х роках ХХ ст. започаткував І. С. Войтинський, основними з яких є: 

(а) єдність трудового права; (б) сталість трудових відносин; (в) 

закономірність умов трудового договору; (г) визначеність умов найму [147, с. 

62-120]. Саме ним було накреслено перспективний підхід до трудоправових 

принципів, які не зводилися до основних прав та обов’язків сторін трудового 

договору.  

А. Ю. Пашерстник завданням трудового права вважає забезпечення, 

закріплення й розвиток соціалістичних принципів організації праці [279, с. 

12, 13]. При цьому окремі суспільні відносини не виступають ізольовано, а 

різні відносини, переплітаючись між собою, взаємно впливають одні на 

інших і певною мірою зумовлюють одні одних. Тому кожна галузь права, 

регулюючи безпосередньо ті чи інші відносини, іноді прямо, іноді 

опосередковано зачіпають і відносини, що становлять предмет інших галузей 

права. Усе радянське соціалістичне право пройняте однією метою й єдиними 

принципами: кожна його галузь не тільки виконує свою безпосереднє 

завдання, а й сприяє виконанню завдань, поставлених іншими юридичними 

галузями. Наприклад, соціалістичні принципи організації праці знаходять 

свій прояв і охорону в нормах не тільки трудового права, а й цивільного, 

адміністративного, колгоспного та інших галузей права. Але для трудового 

права забезпечення соціалістичних принципів організації праці є єдиним, 

прямим і безпосереднім завданням, тоді як для інших галузей воно є лише 

одним із завдань, а деякі галузі лише сприяють його виконанню у процесі 

регулювання відведеного їм кола юридичних відносин. Отже, радянське 

трудове право становить сукупність норм, установлених (або 

санкціонованих) та охоронюваних у примусовому порядку державою для 

забезпечення, закріплення й розвитку соціалістичних принципів організації й 

дисципліни праці, для реалізації громадянами трудових прав і здійснення 

трудових обов’язків, зафіксованих Конституцією СРСР. Принципами 
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трудового права вчений визнає його єдність, диференціацію й демократизм 

[279, с. 15-19]. 

Доволі детально дослідив принципи трудового права 

М. Г. Александров [280, с. 48-72]. Він доводить, що стосовно праці 

робітників і службовців загальні принципи соціалістичної організації праці 

отримують вираження у відповідних принципах радянського трудового 

права, а саме принцип: (а) загальності праці і свободи від експлуатації у 

трудовому праві відповідає принцип справжньої свободи праці; (б) права на 

працю і свободи від безробіття − принцип охорони від необґрунтованої 

відмови у прийомі на роботу й від незаконних звільнень робітників і 

службовців; (в) розподілу за працею – право на гарантовану державою 

заробітну плату; (г) соціалістичної дисципліни праці – обов’язок працювати з 

дотриманням внутрішнього трудового розпорядку державних соціалістичних 

підприємств, установлений компетентними державними органами за 

погодженням із профспілками; (д) права на відпочинок – принцип 

законодавчого обмеження робочого дня; (е) права на матеріальне 

забезпечення – право робітників і службовців на забезпечення в порядку 

соціального страхування за рахунок коштів держави. 

Погоджується з його позицією і В. І. Прокопенко, роблячи висновок, 

що економічні закономірності соціалістичної організації праці й розподілу 

знаходять своє вираження в таких принципах трудового права: а) загальність 

праці і свободі від експлуатації; (б) право на працю й на захист від 

безробіття; (в) право на відпочинок і всебічну охорону праці; (г) право на 

одержання винагороди відповідно до кількості і якості затраченої праці; (д) 

соціалістична дисципліна трудящих у процесі праці; (е) право на поєднання 

освіти з виробничою працею; (є) матеріальне забезпечення трудящих у 

старості і при непрацездатності; (ж) право на об’єднання; (з) право на творчу 

участь трудящих в управлінні соціалістичним виробництвом та ін. [281, с. 

11]. 
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У цей час правознавцями-трудовиками все активніше розробляються 

принципи окремих інститутів трудового права.  

Приміром, К. П. Уржинський до принципів інституту 

працевлаштування відносить: (а) плановий характер працевлаштування; (б) 

забезпечення особі, яка працевлаштовується, найбільш раціонального вибору 

місця й характеру роботи; (в) добровільність вступу у правовідносини з 

працевлаштування [див. дет.: 282; 283].  

Учений також окреслив принципи професійної підготовки, 

перепідготовки й підвищення кваліфікації кадрів: а) добровільність вступу 

працівника у відносини, з яких випливають договірні засади останніх; (б) 

безоплатність навчання кадрів; (в) участь трудового колективу в організації 

їх підготовки, перепідготовки й підвищення кваліфікації кадрів, а також у 

контролі цього процесу; (г) плановий характер останнього; (д) широке 

використання у виробничо-технічному навчанні досягнень науки й 

передового досвіду; е) багатоманіття пільг і переваг для робітників і 

службовців, які проходять підготовку, перепідготовку й підвищення 

кваліфікації; є) забезпечення працівника по закінченні навчання такою 

роботою, яка відповідає його спеціальності і кваліфікації [284, с. 117-121].  

В інституті трудового договору В. М. Догадов виокремлює 2 принципи 

− визначеність трудової функції і стабільність трудових правовідносин [285, 

с. 93].  

В. І Семенков, опрацювавши охорону праці, називає наступні її 

принципи:  

− створення максимально сприятливих і безпечних умов для 

високопродуктивної творчої праці, що забезпечують безперешкодне й 

найбільш успішне здійснення суб’єктивного права робітників і службовців на 

всебічну охорону праці;  

− багатогранність організаційно-правових заходів у сфері охорони 

праці;  

− безоплатність для працівників заходів з охорони праці;  
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− плановість заходів з охорони праці;  

− обов’язковий характер заходів з охорони праці для учасників 

трудових, учнівських і деяких інших правовідносин, передбачених 

радянським трудовим правом;  

− широка участь громадськості в регулюванні відносин з охорони 

праці;  

− єдність правил охорони праці, їх належна диференціація;  

− централізований порядок регулювання важливих питань з охорони 

праці [286, с. 87-93].  

Принципами інституту трудових спорів В. І. Смолярчук визнає: а) 

розгляд трудових спорів за місцем роботи; б) надання профспілковим 

органам права їх розв’язувати; (в) швидкість їх розгляду; (г) змагальність, 

усність і гласність розгляду трудових спорів; (д) забезпечення повноти 

розгляду справи по суті; (е) незволікання з виконанням рішення за трудовим 

спором; (є) непримиренність до порушників законодавства про працю [287, с. 

27-30]. 

Верховна Ради СРСР 15 липня 1970 р. постановила затвердити Основи 

законодавства Союзу РСР і союзних республік про працю [288], на підставі 

яких Верховною Радою УРСР 1 грудня 1971 р. прийнято Кодекс законів про 

працю Української РСР. Стаття 1 так визначає завдання цього КЗпП: «Кодекс 

законів про працю Української РСР регулює трудові відносини всіх 

робітників і службовців, сприяючи зростанню продуктивності праці, 

підвищенню ефективності суспільного виробництва і підйому на цій основі 

матеріального і культурного рівня життя трудящих, зміцненню трудової 

дисципліни і поступовому перетворенню праці на благо суспільства на 

першу життєву потребу кожної працездатної людини. 

Законодавство про працю встановлює високий рівень умов праці, 

всемірну охорону трудових прав робітників і службовців». 
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У такій редакцію вказана норма проіснувала до 27 травня 1988 р. [289], 

коли ч. 1 ст. 1 Кодексу після слів «сприяючи зростанню продуктивності 

праці» було доповнено словами «поліпшенню якості роботи». 

Право громадян на працю, тобто на одержання гарантованої роботи з 

оплатою праці відповідно до її кількості та якості й не нижче встановленого 

державою мінімального розміру, включаючи право на вибір професії, роду 

занять і роботи згідно з покликанням, здібностями, професійною 

підготовкою, освітою і з урахуванням суспільних потреб, забезпечується 

соціалістичною системою господарства, неухильним зростанням 

продуктивних сил, безоплатним професійним навчанням, підвищенням 

трудової кваліфікації й навчанням новим спеціальностям, розвитком систем 

професійної орієнтації і працевлаштування. Робітники і службовці мають 

право на відпочинок відповідно до законів про обмеження робочого дня й 

робочого тижня і про щорічні оплачувані відпустки, право на здорові й 

безпечні умови праці, на об'єднання у професійні спілки, на участь в 

управлінні підприємством, установою чи організацією, на матеріальне 

забезпечення за рахунок держави в порядку державного соціального 

страхування у старості, а також у разі хвороби, повної або часткової втрати 

працездатності. Дотримання трудової дисципліни, дбайливе ставлення до 

народного добра, виконання встановлених державою за участю професійних 

спілок норм праці становлять обов'язок усіх робітників і службовців. 

За ст. 3 КЗпП УРСР праця колгоспників регулювалася статутами 

колгоспів, що приймалися на основі й у відповідності з Примірним статутом 

колгоспу, а також законодавством УРСР і СРСР, що стосувалося колгоспів. 

Чергову Конституцію УРСР було прийнято 20 квітня 1978 р. [290] 

позачерговою сесією Верховної Ради республіки. Вона розроблялася 

відповідно до Конституції СРСР 1977 р. [291], яка відобразила новий стан 

розвитку Радянської держави – побудову в СРСР розвиненого 

соціалістичного суспільства − і стала політико-правовим фундаментом для 

конституцій усіх соціалістичних республік. 
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За ст. 38 Основного Закону України громадяни мають право на працю, 

– тобто на одержання гарантованої роботи з оплатою праці відповідно до її 

кількості та якості й не нижче встановленого державою мінімального 

розміру, включаючи право на вибір професії, роду занять і роботи згідно з 

покликанням, здібностями, професійною підготовкою, освітою і з 

урахуванням суспільних потреб. Це право забезпечується соціалістичною 

системою господарства, неухильним зростанням продуктивних сил, 

безплатним професійним навчанням, підвищенням трудової кваліфікації й 

навчанням новим спеціальностям, розвитком систем професійної орієнтації і 

працевлаштування. 

Право на відпочинок закріплено у ст. 39 Конституції. Воно 

забезпечується: (а) установленням для робітників і службовців робочого 

тижня, що не перевищує 41 годину, скороченого робочого дня для низки 

професій і виробництв, скороченою тривалістю роботи в нічний час; (б) 

наданням щорічних оплачуваних відпусток, днів щотижневого відпочинку; 

(в) розширенням мережі культурно-освітніх і оздоровчих закладів, розвитком 

масового спорту, фізичної культури й туризму; (г) створенням сприятливих 

можливостей для відпочинку за місцем проживання та інших умов 

раціонального використання вільного часу. Тривалість робочого часу й 

відпочинку колгоспників регулюється колгоспами. 

З появою нових нормативних актів про працю з’явилася низка 

наукових досліджень, присвячених принципам правового впорядкування 

відносин у сфері праці.  

Зокрема, О. С. Пашков в основу принципів правового регулювання 

відносин, пов’язаних з працею, поклав загальні засади соціалістичної 

організації праці. На його думку, глибоко симптоматичним є той факт, що 

провідний принцип організації праці «від кожного – за здібностями, кожному 

– за працю» при соціалізмі є також і основним принципом суспільного ладу. 

Провідними принципами правового регулювання соціалістичної організації 

праці є:  
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− загальність праці, тобто рівний для всіх працездатних громадян 

обов’язок працювати й рівне право на працю;  

− свобода вибору місця й роду діяльності з урахуванням інтересів 

суспільства;  

− всемірна охорона життя і здоров’я трудящих, а також безперервне 

покращання умов їх праці;  

− сприяння усесторонньому розвитку особистості працівника;  

− дотримання соціалістичної дисципліни праці й підпорядкування 

певному трудовому режиму;  

− розподіл за працею відповідно до її кількості та якості;  

− матеріальне забезпечення трудящих у випадку непрацездатності й за 

віком;  

− широка участь трудових колективів та працівників в управлінні 

підприємствами й господарствами.  

Указані принципи служать фундаментом, керівними засадами для всіх 

форм застосування праці як на державних підприємствах, так і в колгоспно-

кооперативних господарствах і громадських організаціях, коли вони 

використовують платний апарат. За цільовим призначенням виокремлюються 

принципи трудового права, що діють у царинах:  

а) залучення до праці, розподілу й використання робочої сили 

(загальність праці; свобода вибору професії, місця й роду занять; 

використання праці робітників і службовців відповідно до їх спеціальності і 

кваліфікації); 

б) застосування праці й установлення її умов (єдність і диференціація 

умов праці; всемірна охорона життя і здоров’я робітників і службовців; 

сприяння усесторонньому розвитку особистості трудівника; забезпечення 

соціалістичної дисципліни праці);  

в) розподілу суспільного продукту (гарантоване забезпечення 

державою оплати праці співрозмірно її кількості та якості; матеріальне 

забезпечення робітників і службовців);  
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г) управління виробництвом (активна участь робітників і службовців в 

управлінні підприємствами, установами й організаціями) [див. дет.: 292].  

О. Д. Зайкін наполягає, що в науці трудового права ми маємо справу з 

принципами двоякого роду, так би мовити, «поверхів». По-перше, з 

основними принципами правового регулювання відносин у сфері 

соціалістичної організації праці, які зумовлені загальною природою 

останньої безвідносно до її форм і як наслідок − які є міжгалузевими для 

трудового й колгоспного права. По-друге, з галузевими принципами 

трудового права, зумовленими особливостями державної форми 

соціалістичної власності. Головними принципами правового регулювання 

відносин у царині організації праці є: (а) загальність і добровільність праці, 

свобода від експлуатації; (б) право на працю і свобода від безробіття; (в) 

обов’язок дотримуватися соціалістичної дисципліни праці; (г) сприяння 

соціалістичному змаганню й розвитку комуністичного ставлення до праці; (д) 

всестороння охорона праці; (е) забезпечення можливості поєднання праці й 

навчання; є) розподіл за працею; (ж) участь трудових колективів в управлінні 

підприємствами, установами й організаціями. Перші 2 з названих принципів 

виявляються у сфері відносин, що охоплюють суспільні процеси розподілу 

трудових ресурсів (кадрів) між підприємствами; наступні 4 принципи 

стосуються царини відносин безпосереднього процесу застосування праці; 

сьомий принцип реалізується у сфері розподілу суспільного продукту; 

останній включено до царини відносин з управління підприємством. Щодо 

праці робітників і службовців указані міжгалузеві принципи правового 

регулювання конкретизуються й доповнюються в таких галузевих принципах 

трудового права, як-от: а) загальність і добровільність праці, свобода від 

експлуатації доповнюються принципом справжньої свободи трудового 

договору; б) право на працю і свобода від безробіття – принципом охорони 

осіб від необґрунтованих відмов у прийнятті на роботу й від незаконних 

звільнень з роботи; в) обов’язок дотримуватися дисципліни праці 

конкретизується в обов’язку працювати на підприємстві з підпорядкуванням 
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внутрішньому трудовому розпорядку, встановленому трудовим колективом; 

г) сприяння соціалістичному змаганню й розвитку комуністичного ставлення 

до праці – в обов’язку адміністрації підприємства сприяти розвитку 

соціалістичного змагання й розвитку комуністичного ставлення до праці; д) 

всестороння охорона праці доповнюється принципами законодавчого 

обмеження робочого часу, забезпечення безпечних і гігієнічних умов праці за 

рахунок держави й під контролем профспілок; е) забезпечення можливості 

поєднання праці й навчання – принципом забезпечення можливості такого 

поєднання шляхом пільг, що надаються за рахунок держави; є) розподіл за 

працею – правом на гарантовану державою оплатою праці відповідно до її 

кількості і якості, але не нижче встановленого розміру; є) широка участь 

трудящих в управління підприємством – принципом участі профспілок, 

трудових колективів, робітників і службовців в управлінні підприємством 

[293, с. 46-70]. 

Прихильником принципово іншого підходу до цього питання слід 

назвати В. І. Нікітинського, який аргументує, що в основі правового 

регулювання праці робітників і службовців лежать керівні положення, що 

визначають не тільки внутрішню єдність, а й напрямки розвитку системи 

норм трудового права й регульованих ними суспільних відносин. Ці 

положення, що отримали найменування «принципи трудового права», 

розкриваються в першу чергу через систему основних трудових прав та 

обов’язків працівників. До їх числа належать права (а) на працю, що 

реалізується шляхом укладення трудового договору, (б) на оплату праці 

відповідно до її кількості та якості, (в) на відпочинок, (г) на здорові та 

безпечні умови праці; г) право на об’єднання у професійні спілки, (д) на 

участь в управлінні підприємствами, установами й організаціями, (е) на 

матеріальне забезпечення за рахунок держави в порядку державного 

соціального страхування за віком, а також у випадку хвороби, повної або 

часткової втрати працездатності [294, с. 13-20]. 
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В умовах тоталітарного режиму економіка України перебувала під 

жорстким централізованим контролем держави, що забезпечувало могутність 

останньої, можливість мобілізувати всі ресурси та зосередити пріоритети 

галузі економіки на створенні й розвитку військово-промислового 

комплексу, жертвувати вимушено або свідомо інтересами інших галузей. 

Командно-адміністративна система господарювання функціонувала як єдине 

ціле на засадах загального одержавлення економіки й централізованого 

планування всього соціально-економічного життя. Усі вагомі рішення щодо 

обсягу ресурсів, їх використання, структури й розподілу продукції, 

організації виробництва приймалися центральними державними органами. 

Підприємства – власність держави, вони здійснюють виробництво на підставі 

імперативних приписів. У той же спосіб відбувається й розподіл засобів 

виробництва і предметів споживання. 

Радянське трудове право було своєрідною соціальною угодою між 

державою і трудящими, за якою перша надавала другим певні соціальні блага 

(зайнятість, стабільність трудових правовідносин, досить пристойний 

порівняно з попередніми періодами рівень життя основної маси населення). 

Працівники мирилися з примусовою працею, дискримінацією, відсутністю 

справжньої зацікавленістю в результатах своєї праці, прихованою інфляцією 

(зростанням цін при незмінних розмірах заробітної плати), з переважно 

екстенсивним розвитком економіки, високою затратністю виробництва, 

енергоємністю й матеріалоємністю продукції, відмовою або повільним 

запровадженням у виробництво нових технологій, дефіцитом товарів, 

невисокою якістю більшості з них тощо. СРСР охопила системна криза, що 

виявилась у всіх сферах суспільного життя − в економіці, політиці, 

соціальній сфері й моралі. Усе більшим ставало розходження між 

ідеологічними догмами й реаліями життя. Трудове право радянських часів 

було надзвичайно ідеологізованим. Концептуальний його фундамент 

складали будівництво соціалізму й комунізму, безкласовість суспільства, 

скасування приватної власності й одержавлення всіх сфер суспільного життя. 
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3.2. Міжнародно-правові стандарти праці та напрямки їх запровадження 

в Україні 

Права і свободи людини – загальне досягнення людської цивілізації. 

Міжнародне співробітництво у цій царині − це історія пошуків шляхів 

створення універсальної концепції прав людини, схвалення і прийняття її 

міжнародним співтовариством. Ці права органічно вплетені в соціальну 

діяльність людей, у їх суспільні відносини і способи буття. Вони є 

нормативною формою взаємодії людей, упорядкування їх зв’язків, 

координації вчинків і діяльності, запобігання протиріч і конфліктів на ґрунті 

поєднання власної волі з волею інших, з нормальним функціонуванням 

суспільства й держави. Засновані на формальній рівності права людини, що 

визначають сферу її свободи, стали одними з головних ціннісних орієнтирів 

суспільного розвитку. Вони вплинули на характер держави, оскільки стали 

обмежувачем її всевладдя, сприяли встановленню демократичної взаємодії 

між державною владою й індивідом, звільнивши останнього від надмірної 

опіки і придушення його волі й інтересів з боку владних структур. 

Формування правової держави було б неможливим без утвердження в 

суспільній свідомості й на практиці прав і свобод людини. Однак цьому 

передував процес тривалого й важкого пошуку в державно-організаційному 

суспільстві способів взаємовідносин індивідів як із владою, так і між собою.  

Проголошені в міжнародно-правових актах, конституціях і 

законодавстві розвинених країн світу сучасні трудові права, є результатом 

тривалої історичної еволюції прав людини. Вирішальним етапом у розвитку 

прав людини, і трудових прав зокрема, послужили буржуазно-демократичні 

революції, що висунули не тільки широкий набір прав людини, а й принципи 

свободи й формальної рівності, що стали підґрунтям універсальності прав 



226 

 

людини. І. Я. Кисельов відзначає неухильне підвищення авторитету 

міжнародних трудових стандартів, багато з яких втілюють загальновизнані в 

цивілізованому світі принципи й норми міжнародного права, діють як 

внутрішнє національне право й навіть мають пріоритет порівняно з ним. З 

погляду науковця, поступово формується механізм прямого забезпечення 

міжнародно-правового захисту трудових прав працівників, з’являються 

ознаки перетворення регіональних трудових стандартів на наднаціональне 

право, наприклад, у країнах Європейського Союзу [295, с. 4].  

Сучасні міжнародні стандарти трудових прав ґрунтуються на певних 

принципових положеннях: ці права, як особисті блага, є невід’ємними й 

невідчужуваними, спираються на принципи свободи, рівності й заборони 

дискримінації у сфері праці. У цьому значенні їх слід розглядати як права 

природні. У той же час (а) обсяг і зміст трудових прав визначаються 

державою; (б) їх утвердження й забезпечення є обов’язком держави, яка 

повинна створювати належні умови для реалізації прав людини у сфері праці; 

(в) система цих прав складається з індивідуальних і колективних трудових 

прав має динамічний характер, здатна змінюватись і розширюватися; (г) 

індивідуальні й колективні трудові права тісно взаємопов’язані, але 

реалізація перших не може обмежувати другі, знижувати їх рівень 

закріплений законодавством.  

Каталог міжнародно визнаних стандартів у царині праці служить 

вагомим чинником уніфікації трудового права у планетарному масштабі, 

який окреслює обов’язкові для будь-якої країни рамки права національного, 

якщо вона бажає будувати його на загальноцивілізаційних засадах. 

Компаративістський підхід передбачає розгляд принципів правового 

регулювання відносин у сфері праці як складової частини правової карти 

світу на підставі всестороннього використання методології порівняльного 

правознавства. Поява останнього як достатньо молодого інституту 

юридичної науки викликана нагальною потребою узагальнення й осмислення 

сукупності знань, що зумовлено процесами суспільного розвитку. Одним з 
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головних призначень порівняльного правознавства є пошук шляхів і 

можливостей гармонійного співіснування правових систем сучасності з 

одночасним збереженням національної правової ідентичності. Р. Давід 

орієнтує на поглиблене дослідження правових систем, оскільки шляхом «… 

широкого вивчення структури суспільств й інших правових систем 

компаративісти повинні створити необхідні умови для плідного діалогу; вони 

повинні пояснити ментальність, спосіб міркувань і концепції іноземних 

систем і створити наукові юридичні словники, що дозволяють людям, які 

говорять різними правовими мовами, зрозуміти один одного» [296, с. 36, 37]. 

При цьому, як справедливо заявляє О. Д. Тихомиров: «Ідентифікація України 

як європейської країни, її інтеграція у світовий правовий простір можливі за 

умов визнання, відстоювання та захисту національних інтересів, рецепції 

універсальних цінностей на засадах збереження і розвитку національної 

своєрідності, що спонукає до пошуків адекватних форм осмислення процесів 

плюралізації та глобалізації у праві, переорієнтації стратегій філософії права 

та методології правознавства» [297, с. 3]. Отже, порівняльне правознавство 

віддзеркалює новий шар структури правової культури, покликаний сприяти 

цивілізованому співіснуванню різних правових систем, визнанню рівного їх 

статусу, подоланню упередженого ставлення до них і коректному 

дослідженню різноманітних правових реалій у рамках правової карти світу. 

Воно становить собою незамінний інструмент для вдосконалення 

національного права, не залежно від того йдеться про право трудове, 

цивільне чи адміністративне. 

Диференціація, предметність юридичних наук призвела до 

роздробленості, розпорошеності наукових напрацювань про цілісний 

взаємозалежний світ, що викликає потребу визнати їх інтеграцію, проведення 

міждисциплінарних досліджень і розвиток компаративних та інших подібних 

наук домінуючою тенденцією розвитку наукового юридичного знання. На 

вирішення проблеми подолання роздробленості останнього певною мірою 

спрямовано порівняльне правознавство. Як самостійний науковий напрямок 
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воно почало формуватись у другій половині ХІХ ст., стало сукупністю 

відповідних компаративістських концепцій. Логічним підсумком цього 

процесу послужив Перший міжнародний конгрес порівняльного права, що 

відбувся в 1900 р. в Парижі, на якому було розроблено спільну платформу, в 

рамках якої в найзагальнішому виді визначалися предмет, цілі, завдання й 

методологія порівняльного правознавства. 

Х. Гаттерідж обстоює думку, що мета порівняльного правознавства 

полягає: (а) у виявленні того, в якій мірі існуючі відмінності у праві мають 

основний характер, а в якій – випадковий, (б) у визначенні причин, що 

лежать в основі цих відмінностей, співвідношення із загальною структурою 

систем, у яких вони виявляються; у формуванні думки про переваги норм 

сучасного права та їх недоліки з урахуванням специфічних умов 

застосування цих норм [298, с. 127].  

Для проведення порівняльно-правового аналізу важливо дотримуватися 

певних методологічних правил, що полягають:  

– у правовому виборі об'єктів такого аналізу й у коректній постановці 

цілей;  

– у здійсненні правового зіставлення на різних рівнях з використанням 

методів системно-історичного й логічного аналізу;  

– у правильному встановленні ознак порівнюваних правових явищ;  

– у виявленні ступеня подібності й відмінності юридичних категорій, 

що використовуються в зіставлюваних правових системах;  

– у розробленні й застосуванні критеріїв оцінювання подібностей і 

відмінностей порівнюваних об'єктів;  

– у визначенні результатів порівняльно-правового аналізу й 

можливостей їх використання в нормотворчій і правозастосовній діяльності 

держави. 

Безсумнівний науковий інтерес викликають основні принципи 

правового забезпечення відносин у сфері праці в зарубіжних країнах та їх 

порівняльний аналіз з національними теоретико-правовими засадами в цій 
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царині. 

Інтернаціоналізація вітчизняної економіки й активна позиція України 

на міжнародній арені зумовлюють необхідність постійного конструктивного 

аналізу національних норм, що впорядковують трудоправові відносини, у 

контексті загальносвітових тенденцій правового регулювання даної царини. 

Використання концепцій і підходів, визнаних у глобальному масштабі і 

прийнятих демократичною спільнотою як обов’язковий мінімум прав і 

обов’язків суб’єктів трудового права, дозволяє задіяти у вітчизняному праві 

рішення, які неодноразово довели свою доцільність, одночасно уникаючи 

помилок і наперед відмовляючись від неефективних напрямків розвитку 

внутрішньодержавного трудового права. 

У ч. 3 ст. 1 Статуту ООН [299], прийнятому після повалення 

тоталітарних фашистських режимів, які звели нанівець права людини й 

навіть саме її існування, проголошено, що однією із цілей діяльності цієї 

організації є міжнародне співробітництво для сприяння загальній повазі й 

дотриманню прав та основних свобод для всіх. У Загальній декларації прав 

людини вперше в історії закріплено перелік основних прав і свобод людини, 

що підлягають захисту в усьому світі, чим закладено підвалини принципово 

нової системи координат юридичного мислення і правозастосування. 

Загальна декларація була прийнята у формі резолюції Генеральної Асамблеї 

ООН, а тому має рекомендаційний характер. Однак завдяки міжнародному 

визнанню на конституційному рівні норм цього міжнародно-правового 

документу більше 120 країнами світу, перелік, зміст і допустимі обмеження 

прав і свобод, які містяться в Декларації, перетворилися на загальновизнані 

звичаєві норми міжнародного права, тобто на міжнародні стандарти прав 

людини, яких повинні дотримуватись усі країни світу.  

Існування цих міжнародних стандартів прав людини широко визнано 

міжнародно-правовою доктриною. Згідно з Резолюцією Генеральної 

Асамблеї ООН №41/120 «Установлення міжнародних стандартів прав 

людини» [300] у процесі розроблення міжнародних документів у галузі прав 
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людини держави мають брати до уваги керівні принципи. Ці документи 

повинні: (а) узгоджуватися з існуючим переліком міжнародно-правових норм 

у галузі прав людини; б) мати фундаментальний характер і ґрунтуватися на 

притаманних людській особистості гідності й цінності; (в) бути достатньо 

чіткими, визначеними та здійсненними, щоб служити джерелом цих прав та 

обов’язків, які піддаються визначенню і здійсненню; (г) передбачати, де це 

доцільно, реальний ефективний механізм їх реалізації, включаючи систему 

надання звітів; (д) користуватися широкою міжнародною підтримкою.  

У міжнародному трудовому праві загальноправові принципи 

виявляються у 2-х аспектах: по-перше, вони стосуються безпосередньо 

діяльності суб'єктів правовідносин у сфері праці, встановлюють основи 

процедур прийняття рішень у рамках тієї чи іншої міжнародної спільноти; 

по-друге, як загальновизнані принципи права, вони отримують закріплення в 

основоположних міжнародних актах, які серед іншого зачіпають соціально-

трудові питання. До основних загальноправових принципів, що мають 

істотне значення для міжнародного публічного трудового права, на думку 

А. М. Головістікової і Ю. А. Дмитрієва, належать: 

– принцип демократизму, що фактично втілює в собі народовладдя на 

міжнародному рівні й виражається у використанні демократичних процедур 

(у тому числі виробничої демократії й соціального партнерства) при 

прийнятті й реалізації соціально-трудових стандартів міжнародного і 

внутрішньодержавного рівня; 

– принцип гуманізму, який установлює вищу цінність прав і свобод 

людини, в тому числі в соціально-трудовій сфері, й зумовлює пріоритетність 

завдання з їх дотримання й захисту у всесвітньому масштабі; 

– принцип справедливості, що означає прагнення до реалізації 

адекватного і пропорційного співвідношення між соціально-трудовими 

правами й обов'язками і відповідальністю суб'єктів певних правовідносин; 

– принцип підвищеного захисту прав найменш соціально захищених 

категорій осіб, завдяки якому для останніх установлені підвищені соціально-
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трудові гарантії; 

– принцип рівності, тобто заборона дискримінації, рівне ставлення до 

будь-якого суб'єкта тих чи інших правовідносин, у тому числі й у царинах 

регулювання і здійснення праці; 

– принцип єдності прав та обов'язків, який закріплює нерозривний 

взаємозв'язок і взаємозумовленість між кожним конкретним соціально-

трудовим правом одного суб'єкта і певним обов'язком іншого, і завдяки 

наявності якого носій права отримує можливість його реалізувати; 

– принцип неприпустимості надання правовій нормі зворотної сили при 

встановленні або посиленні відповідальності, яким забезпечується 

неможливість притягнення суб'єктів до відповідальності за дії, вчинені до 

того, як вони були заборонені будь-якою правовою нормою, у тому числі й 

регулюючою соціально-трудові питання; 

– принцип поєднання переконання і примусу, що передбачає 

паралельне використання імперативної й рекомендаційної форм закріплення 

норм соціально-трудового характеру [301, с. 374-378]. 

У міжнародному публічному трудовому праві до групи міжгалузевих 

принципів можуть бути віднесені: 

– принцип співробітництва, який конкретизує загальноправовий 

принцип демократизму і який властивий як праву міжнародному публічному, 

так і трудовому; 

– принцип свободи об'єднань – допускає створення й функціонування 

будь-яких об'єднань, без втручання органів влади у сфері цивільного і 

трудового права, мета яких не суперечить закону, а також свободу вступу в 

такі організації і виходу з них; 

– принципи свободи праці, договору, сумлінного виконання взятих на 

себе зобов'язань, що полягають у поєднанні імперативного й диспозитивного 

методу регулювання, забороні примусової, обов'язкової й дитячої праці, що 

поширюються одночасно на суспільні відносини у сфері цивільного, 

трудового й міжнародного публічного права; 
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– принципи взаємної матеріальної відповідальності, встановлення 

державою певного гарантованого мінімуму трудових прав, забезпечення 

державного нагляду й контролю за дотриманням норм права й забезпечення 

права на судовий захист порушених прав, які є характерними для більшості 

матеріальних галузей права. [302, с. 36, 37]. 

При створенні МОП у 1919 р. держави виходили з переконання, що 

найбільшу значущість у забезпеченні умов загального й міцного миру має 

соціальна справедливість. Статут цієї організації основними принципами, на 

яких ґрунтується її діяльність, проголошує: а) праця не є товаром; б) свобода 

слова і профспілкової діяльності − необхідна умова постійного прогресу; в) 

злидні в будь-якому місці є загрозою для загального добробуту; г) боротьбу 

зі злиднями належить вести з неослабною силою в кожній державі, а також 

шляхом об'єднання міжнародних зусиль, за яких представники робітників і 

підприємців, що користуються рівними правами з представниками уряду, 

приєднаються до них у вільному обговоренні і прийнятті демократичних 

рішень з метою сприяння загальному добробуту. 

Міжнародна конференція праці в Декларації МОП про основні 

принципи та права у світі праці 1998 р. заявляє, що всі члени цієї організації 

мають зобов'язання, що випливають із самого факту їх членства, 

дотримуватися, зміцнювати й реалізовувати добросовісно й відповідно до її 

Статуту принципи, що стосуються основних прав, які є предметом цих 

Конвенцій. Вони охоплюють: (a) свободу асоціацій і реальне визнання права 

на ведення колективних переговорів; (б) скасування усіх форм примусової чи 

обов'язкової праці; (в) реальну заборону дитячої праці; (г) недопущення 

дискримінації у сфері праці й занять. При цьому підкреслюється, що трудові 

стандарти не повинні використовуватися для запровадження торговельних 

заходів протекціоністського характеру і ніщо в Декларації й у механізмі її 

реалізації не повинно служити підставою чи використовуватися для подібних 

цілей.  

У європейському регіоні проблемами захисту трудових прав людини 
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переймаються Рада Європи і Європейський Союз. Останній засновано на 

цінностях, таких як повага до людської гідності, свободи, демократії, 

рівності, до верховенства права і прав людини, включаючи права осіб, які 

належать до меншин. Вони є спільними в суспільстві держав-членів, для 

якого прерогативними є плюралізм, недискримінація, толерантність, 

правосуддя, солідарність і гендерна рівність. Під загальними принципами 

права ЄС розуміються основні права і свободи у тому виді, в якому вони 

закріплені в Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 

(1950 р.), і в якому випливають із загальних конституційних традицій держав. 

Європейська (кодифікована) система права, до якої належить і національна 

система права України, поділяє ці принципи в такий спосіб: а) загальні, що 

походять з природи права ЄС; б) принципи, що є спільними для правового 

порядку однієї чи більше держав-членів; в) основні права людини; г) загальні 

принципи міжнародного права. До загальних принципів права, що походять з 

природи права Співтовариства, належать принципи рівності й солідарності. 

Поняття рівності притаманне значній кількості положень договору − як 

загальних (у ст. 6 забороняється дискримінація на основі національності), так 

і спеціальних (у ст. 119 вимагається рівна оплата за рівноцінну працю). 

Однак рівність, як загальний правовий принцип, має значно ширше значення, 

аніж те, що виражається цими положеннями. По суті, він забороняє різне 

ставлення до ситуацій, що можуть бути порівняні, або рівне ставлення до 

різних ситуацій, якщо таке розрізнене ставлення не може бути виправдано 

об’єктивними причинами. Принцип солідарності встановлює, що держави-

члени повинні дотримуватися його правил, оскільки користуються 

перевагами членства. 

Має рацію Н. М. Хуторян, яка обстоює позицію, що законодавство ЄС, 

у тому числі й те, що стосується трудових питань як джерела європейських 

стандартів, має стати невід’ємною частиною трудового законодавства, 

важливим складником системи джерел трудового права України, 

спрямованої на регулювання трудових відносин за умови найповнішого 
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врахування інтересів, прав і свобод як окремої людини, так і суспільства 

взагалі [303, с. 27, 28]. 

Уряди держав Ради Європи, які підписали зазначену Конвенцію 

(ратифікована Україною 17 липня 1997 р. [305]), беручи до уваги те, що 

метою цієї міжнародної організації є досягнення найтіснішого єднання між її 

членами і що одним із засобів досягнення означеної мети є забезпечення й 

розвиток прав людини й основоположних свобод, підтвердили свою глибоку 

віру в ті основні свободи, які становлять підвалини справедливості й миру в 

усьому світі і які найкраще забезпечуються, з одного боку, завдяки дієвій 

політичній демократії, з другого − завдяки спільному розумінню й 

додержанню прав людини, від яких вони залежать. У вказаному 

міжнародному документі вони проголосили: 

а) ніхто не може бути присилуваний виконувати примусову чи 

обов'язкову працю (ст. 4);  

б) кожен має право на свободу мирних зібрань і свободу об'єднання з 

іншими особами, включаючи право створювати профспілки і вступати до них 

для захисту своїх інтересів (ст. 11); 

в) користування правами і свободами, визнаними Конвенцією, має бути 

забезпечено без дискримінації за будь-якою ознакою – статі, раси, кольору 

шкіри, мови, релігії, політичних чи інших переконань, національного чи 

соціального походження, належності до національних меншин, майнового 

стану, народження або за іншою ознакою (ст. 14). 

Для забезпечення виконання країнами, що приєдналися до Конвенції 

про захист прав людини і основоположних свобод, створено Європейський 

суд з прав людини. Його юрисдикція поширюється на всі справи, що 

стосуються тлумачення й застосування цього міжнародного акта і які у 

встановленому порядку передані йому на розгляд. Рішення Євросуду, 

інтерпретуючи положення Конвенції, не тільки формулюють правову 

позицію, а й доповнюють їх нормативним змістом, визначають критерії прав 

людини і встановлюють відповідні межі. О. М. Ярошенко переконує: «Ці 
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рішення мають подвійну нормативну природу. У випадках, коли Суд при 

вирішенні справи доходить висновку, що певні положення трудового 

законодавства України суперечать нормам Конвенції, національним судам до 

внесення відповідних змін до трудового законодавства України в аналогічних 

ситуаціях належить керуватися даним рішенням ЄСПЛ. Вони служать 

джерелом трудового права України, а викладена в них позиція щодо 

інтерпретації тих чи інших положень наведеної Конвенції по конкретній 

справі за своєю правовою природою є судовим прецедентом і повинна бути 

врахована судом при прийнятті того чи іншого процесуального рішення» 

[306, с. 94]. На думку правознавця, «Рішення проблеми, яке місце в ієрархії 

норм права необхідно відводити цьому міжнародному документу, не 

залежить лише від волі держави, а повинно визначатися тлумаченням, що 

дається йому Судом. Головне полягає в тому, що об’єктивні чинники, що 

визначають пріоритет практики Євросуду сприяють фактичному 

утвердженню пріоритету Конвенції у внутрішньодержавному праві і 

стимулюють кожну країну до юридичного визнання такого пріоритету» [112, 

с. 88]. 

Застосування судами й адміністративними органами України 

розглядуваної Конвенції і рішень Європейського суду з прав людини 

передбачає, зокрема, з’ясування змісту значної кількості правових категорій і 

відповідних способів захисту, їх порівняння з існуючими в національному 

праві, а також можливості безпосереднього використання і прямого 

посилання на Конвенцію та практику ЄСПЛ у національному 

правозастосуванні. «Водночас слід підкреслити, що норми Конвенції, на 

відміну від норм інших міжнародно-правових договорів, мають загальний 

характер. Права людини здебільшого конституюються в абстрактній, нерідко 

оціночній формі, тому розкриття суті цих положень краще здійснювати через 

конкретні рішення Європейського Суду, які допомагають глибше зрозуміти 

зміст і обсяг гарантованих Конвенцією прав і відповідно реалізувати 

ефективний захист кожного порушеного права», – обґрунтовує Ю. Ю. Білас 
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[307, с. 76]. Отже, у даній ситуації існують усі підстави для застосування 

національними судами при вирішенні трудових справ норм Конвенції і 

прецедентної практики ЄСПЛ. 

23 лютого 2006 р. прийнято Закон України «Про виконання рішень та 

застосування практики Європейського суду з прав людини» [308], у ст. 2 

якого закріплено, що рішення ЄСПЛ є обов'язковими для виконання 

Україною. Проте національний парламент не обмежився закріпленням норми 

про обов'язковість рішень Євросуду. У ст. 17 названого Закону говориться, 

що українські суди при розгляді справ застосовують як джерело права 

Конвенцію − а також практику Європейського суду з прав людини. Остання 

розуміється в широкому значенні – як рішення ЄСПЛ і практика 

Європейської комісії з прав людини щодо всіх країн – учасниць Конвенції. З 

урахуванням цього вітчизняні суди зобов'язані використовувати у своїй 

практиці не тільки положення цієї Конвенції, але й рішення та практику 

Євросуду. Більше того, цим джерелам права слід віддавати перевагу перед 

нормами національного законодавства. В. Г. Буткевич і В. Т. Маляренко 

акцентують увагу на важливості того, щоб усі судді, як і представники 

законодавчої й виконавчої гілок влади, усвідомили: (а) Конвенція – це 

міжнародний документ прямої дії; (б) будь-який громадянин може 

звернутися до суду з позовом про порушення його прав, передбачених 

Конвенцією; (в) державні органи й посадові особи зобов'язані застосовувати 

її положення і протоколів до неї; (г) держава несе відповідальність за 

порушення прав та свобод людини і громадянина; (д) судді повинні знати 

положення Конвенції так само добре, як і Конституцію України та інші 

закони держави, орієнтуватися на рішення ЄСПЛ і враховувати їх з того чи 

іншого питання під час розгляду справ [309, с. 2-8]. 

Відповідно до Договору про заснування Європейської Спільноти [310] 

його члени дійшли згоди про необхідність сприяти поліпшенню життя й 

умов праці робітників з метою зробити можливою їх гармонізацію. 

Сприяючи їх покращенню, держави прийняли Хартію Співтовариства про 
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основні соціальні права працівників [311], розділ І якої виділяє основні 

соціальні права робітників у таких площинах, як: свобода пересування, 

зайнятість і винагорода, поліпшення умов життя і праці, соціальний захист, 

свобода об'єднання та колективних переговорів, професійне навчання, 

рівність чоловіків і жінок, інформування, консультації й участь працівників в 

управлінні, охорона здоров'я та безпека на робочому місці, захист дітей та 

підлітків, особи похилого віку, непрацездатні особи (інваліди). Приміром, 

право на свободу пересування дає можливість кожному працівникові 

здійснювати у Співтоваристві будь-яку діяльність за будь-якою професією 

згідно з принципами рівного ставлення при прийнятті на роботу, щодо умов 

праці й соціального захисту в країні перебування. Це право також 

передбачає: (а) гармонізацію умов проживання в усіх державах-членах, 

зокрема, тих умов, що стосуються возз'єднання родин; (б) усунення 

перешкод, створюваних унаслідок невизнання дипломів або еквівалентних 

свідоцтв про професійну підготовку; (в) поліпшення умов життя і праці 

транскордонних працівників. Роботодавці і працівники в Європейському 

Співтоваристві мають право на об'єднання з метою утворення за власним 

вибором професійних організацій або професійних союзів для захисту своїх 

економічних і соціальних інтересів. Кожен роботодавець і кожен працівник 

можуть вільно вступати або не вступати в подібні організації, не зазнаючи 

внаслідок цього будь-яких персональних або професійних збитків. 

Роботодавці або їх організації, з одного боку, й організації працівників − з 

іншого, вправі починати переговори й укладати колективні угоди відповідно 

до умов, установлених національним законодавством і практикою. Якщо 

сторони вважають це за необхідне, діалог між двома соціальними партнерами 

на європейському рівні, може виражатися в договірних відносинах, зокрема, 

на міжпрофесійному й галузевому рівнях. Право вдаватися до колективних 

дій у випадку конфлікту інтересів включає право на страйк відповідно до 

зобов'язань, що випливають з національних регламентів і колективних угод. 

Для врегулювання виробничих конфліктів згідно з національною практикою 
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необхідно заохочувати запровадження й застосування процедур примирення, 

посередницьких та арбітражних процедур. 

Європейська Спільнота і її члени мають на меті сприяти зайнятості 

населення, поліпшувати умови його життя і праці, щоб уможливити 

гармонізацію цих сфер і водночас не втратити набутого покращення, дбати 

про належний соціальний захист працюючих, діалог між ними, 

адміністрацією та працівниками, про розвиток людських ресурсів заради 

досягнення тривалого високого рівня зайнятості й боротьби проти вилучання. 

Для цього вони вживають заходів з урахуванням відмінностей національних 

звичаїв, зокрема, у сфері договірних відносин, і потреби підтримувати 

конкурентоспроможність економіки. Вони певні, що такий розвиток 

випливатиме не лише з функціонування спільного ринку, що сприяє 

гармонізації соціальних систем, а й з процедур, обумовлених у Договорі про 

заснування Європейської Спільноти, і зі зближення положень, закладених у 

законах і підзаконних чи адміністративних актах. Щоб досягти вказаної мети, 

Спільнота підтримує та доповнює діяльність держав-членів у таких сферах, 

як-от: 

– поліпшення робочого довкілля для належного захисту  

здоров'я й безпеки працівників;  

– умови праці;  

– соціальне забезпечення й соціальний захист працівників;  

– захист працівників після закінчення трудового договору;  

– інформування та консультування працівників;  

– представництво та колективний захист інтересів працівників і 

роботодавців, зокрема, право працівників брати участь в управлінні;  

– умови працевлаштування громадян третіх країн, які на законних 

підставах перебувають на території Спільноти;  

– інтеграція осіб, вилучених із ринку зайнятості;  

– рівність чоловіків і жінок щодо їх можливостей на ринку праці та 

ставлення до них на роботі;  
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– боротьба проти соціального вилучання;  

– модернізація систем соціального захисту.  

Отже, міжнародно-правові стандарти праці слід трактувати як визнані 

світовою спільнотою модельні норми й нормативи, які ввібрали в себе 

найвищі досягнення загальнолюдської цивілізації у сфері застосування 

найманої праці, на базі яких визначається перелік трудових прав людини, їх 

обсяг і зміст, підстави виникнення, рамки можливого й допустимого 

обмеження цих прав, мінімальний рівень їх гарантій, і які призначені 

служити орієнтирами, на виконання й дотримання яких у встановленому 

порядку добровільно погодилися держави. Указані стандарти не є ідеальною 

категорією, що існує поза правовими системами. Воно розвивається шляхом 

взаємодії з національним правом держав, які є їх учасниками. З урахуванням 

цієї взаємодії, необхідними виступають ґрунтовні знання щодо класифікації 

та розмежування принципів права − міжнародного, європейського і 

внутрішньодержавного; виділення тотожних і суперечних серед них, 

загальних та особливих. Уміння аналізувати принципи − один з основних 

путівників, без якого ані вченому-досліднику, ані суб’єктам 

правозастосування неможливо орієнтуватись у лабіринті різноманітних 

правових культур, течій, ідей та інтересів. Суттєвими ознаками таких 

стандартів є: (а) їх правова закріпленість; (б) модельний характер; (в) 

установлення мінімальної межі захисту й реалізації трудових прав та 

обов’язків; (г) певна свобода держави в їх реалізації. 

Виокремлення міжнародно-правових стандартів праці пов'язано з 

такими основними причинами, як-то: а) законодавче визнання держави 

соціальною та правовою; б) постійний розвиток трудових прав людини, 

збільшення їх значення й ролі в загальній системі прав людини; в) 

закріплення на міжнародному рівні пріоритету трудових прав; г) об’єктивна 

зумовленість необхідності гармонізації міжнародних і національних 

стандартів праці. 
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За умов глобалізаційних і євроінтергаційних процесів існування 

названих стандартів зумовлено розвитком конкретного суспільства, 

міжнародної і європейської спільноти загалом. За їх допомогою можна 

встановити і проаналізувати місце найманого працівника у правовій системі 

окремої країни. Значимість стандартів полягає ще й у тому, що вони, як 

провідні засади правового життя в царині праці, виконують свого роду 

програмно-орієнтаційну функцію в розвитку суспільства й держави. Варто 

наголосити й на тому, що за їх допомогою можна захистити порушене право 

людини. Міжнародно-правові стандарти праці – велике культурно-правове 

напрацювання світової спільноти. А щоб вони були не просто декларацією, а 

живою реалією, необхідні зусилля як усього суспільства, держав, так і 

кожного з нас. Кожен, будучи повноцінним громадянином, має можливості 

для саморозвитку, для пошуку моральності в інших і в першу чергу, в собі.  

Трудове законодавство зарубіжних країн, у тому числі й європейських, 

не оминає питання принципів правового регулювання праці. 

Відповідно до ст. 35 Конституції Азербайджанської Республіки [312] 

праця є основою особистого й суспільного добробуту. Кожна особа на 

підставі її здатності до праці вправі самостійно обирати собі вид діяльності, 

професію, заняття й місце роботи. Ніхто не може бути примушений до праці. 

Трудові договори укладаються вільно. На підставі судового рішення 

допускаються випадки залучення до примусової праці, умови і строки якої 

передбачені законом. Допускається примус до праці у зв'язку з виконанням 

наказів уповноважених на те осіб під час військової служби, а також примус 

громадян виконувати певні роботи у випадку надзвичайного або воєнного 

стану. Кожен володіє правом працювати в безпечних і здорових умовах, 

отримувати винагороду за свою працю без будь-якої дискримінації й не 

меншу мінімального розміру заробітної плати, встановленого державою. У 

безробітних є право на отримання соціальної допомоги від держави. Держава 

застосовує всі свої можливості для усунення безробіття. 

Кожен має право страйкувати самостійно або колективно. Це право 
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працюючих за трудовим договором може бути обмежено лише у випадках, 

передбачених законом. Не вправі страйкувати військовослужбовці й цивільні 

особи, які служать у Збройних Силах та інших збройних формуваннях 

Азербайджанської Республіки. Індивідуальні та колективні трудові спори 

вирішуються у встановленому законом порядку. 

Кожен володіє правом на відпочинок. Особам, які працюють за 

трудовим договором, гарантуються: установлені законом робочий день, що 

не перевищує 8 годин, дні відпочинку та святкові дні, надання не менше 

одного разу на рік оплачуваної відпустки тривалістю не менше 21 

календарного дня. 

У Трудовому кодексі цієї держави [313] відображаються: 

– трудові, соціальні й економічні права працівників і роботодавців у 

трудових відносинах, з відповідними правовими нормами, а також 

мінімальний рівень гарантій, пов'язаних із цими правами; 

– принципи і правила забезпечення передбачених у розділі ІІ 

Конституції права на працю в безпечних і здорових умовах, на відпочинок, а 

також інших основних прав і свобод людини; 

– норми, що регулюють виникнення, зміну та припинення трудових 

відносин відповідно до міжнародних договорів, конвенцій МОП та інших 

міжнародних правових норм, стороною яких є Азербайджанська Республіка, 

норми, якими регламентуються права й обов'язки працівників, роботодавців, 

а також відповідних органів виконавчої влади у сфері охорони прав 

учасників цих відносин.  

Трудовим кодексом упорядковуються трудові відносини, що 

виникають між працівниками й роботодавцями, правовідносини, що 

випливають з трудових відносин між ними й відповідними органами 

державної влади, юридичними особами, а також установлюються норми 

мінімуму трудових прав фізичних осіб і правила, що забезпечують реалізацію 

цих прав. 

Трудовий кодекс Азербайджанської Республіки у трудових відносинах 
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ґрунтується на 4-х принципах: (а) забезпечення працівників рівними 

правами; (б) захист можливостей працюючих справедливістю і 

гарантуванням верховенства закону; (в) вільне використання 

інтелектуальних, фізичних і фінансових можливостей громадян з метою 

задоволення їх матеріальних, моральних, соціальних, економічних та інших 

життєвих потреб; (г) створення правового забезпечення виконання 

зобов'язань за трудовим договором. 

У Кодексі закріплюються також принципи окремих інститутів 

трудового права. Так, згідно зі ст. 22 ТК цієї держави основні принципи 

підготовки, укладення й виконання колективного договору чи угоди 

охоплюють: (а) рівноправність сторін; (б) самостійність і добровільність 

сторін з обговорення питань щодо змісту колективного договору й угоди; (в) 

неприпустимість включення в колективний договір чи угоду умов, виконання 

яких неможливо з об'єктивних причин; (г) забезпечення виконання 

зобов'язань; (д) дотримання вимог законодавства; (е) контроль за виконанням 

зобов'язань і відповідальність за їх невиконання. У ст. 209 цього 

кодифікованого документа зазначається, що охорона праці органами 

державної влади, власниками, роботодавцями і працівниками здійснюється 

на таких принципах:  

− об'єднання діяльності органів державної влади, власників, 

роботодавців і працівників спрямовано на поліпшення умов праці а її 

охорони, на запобігання виробничих аварій, травм і професійних 

захворювань;  

− переваги життя і здоров'я працівника по відношенню до результатів 

виробничої діяльності підприємства;  

− координація діяльності у сфері охорони праці з іншими напрямками 

економічної й соціальної політики, а також з діяльністю щодо охорони 

довкілля;  

− установлення єдиних вимог до охорони праці для всіх підприємств 

незалежно від форми власності й організаційно-правової форми;  
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− здійснення незалежного й ефективного контролю за виконанням на 

всіх підприємствах вимог з охорони праці;  

− заохочення у відповідному порядку й засобами тих роботодавців, які 

активно використовують загальнолюдський науково-технічний прогрес, 

передовий досвід у сфері охорони праці, а також виготовляють і 

застосовують ефективні засоби захисту техніки і технологій безпеки;  

− проведення податкової політики, спрямованої на створення високих 

умов охорони праці на підприємствах;  

− участь держави у фінансуванні охорони праці;  

− регулярне вдосконалення норм охорони праці;  

− безкоштовне забезпечення працівників спеціальним одягом і взуттям, 

іншими засобами індивідуального захисту, лікувально-профілактичним 

харчуванням та іншими засобами;  

− підготовка в освітніх установах фахівців з охорони праці;  

− обов'язкові дослідження, облік, вивчення кожного нещасного 

випадку, що стався на виробництві, і на цій підставі надання працівникам 

точної інформації про стан виробничих ушкоджень, травм і професійних 

хвороб; 

− соціальний, матеріальний і моральний захист працівників, які зазнали 

шкоди від нещасних випадків на виробництві або захворіли професійною 

хворобою; 

− всестороння допомога діяльності профспілок, підприємств та 

окремих фізичних, юридичних осіб, спрямована на забезпечення охорони 

праці; розширення міжнародного співробітництва у сфері охорони праці. 

Конституція Республіки Вірменія [314] містить правові норми, що 

визначають такі трудові права громадян, як-от: (а) кожен має право на 

вільний вибір праці; (б) кожен працівник має право на справедливу і не 

нижчу встановленого законом мінімального розміру оплату праці, а також на 

умови праці, що відповідають вимогам безпеки та гігієни; (в) з метою захисту 

своїх економічних, соціальних і трудових інтересів працівники мають право 
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на страйк, порядок проведення й обмеження якого встановлюється законом; 

(г) забороняється прийом на постійну роботу дітей віком до 16 років; (д) 

порядок та умови їх прийому на тимчасову роботу встановлюються законом; 

(е) примусова праця забороняється (ст. 32). Ст. 33 Конституції Республіки 

Вірменія проголошує, що кожен має право на відпочинок, а максимальний 

час праці, вихідні дні та мінімальна тривалість щорічно оплачуваної 

відпустки встановлюються законом. 

За ст. 2 Трудового кодексу цієї Республіки [315] метою законодавства 

про працю є: (а) установлення державних гарантій трудових прав і свобод 

фізичних осіб; (б) сприяння створенню сприятливих умов праці; (в) захист 

прав та інтересів працівників і роботодавців. До основних принципів 

трудового законодавства цей Кодекс відносить: 

– свободу праці, включаючи право на працю (яку кожен вільно обирає 

або на яку вільно погоджується), право розпоряджатися здібностями до 

праці, обирати професію й вид діяльності; 

– заборону будь-якої форми (будь-якого характеру) примусової праці 

та насильства щодо працівників; 

– рівноправність сторін трудових відносин незалежно від статі, раси, 

національності, мови, походження, громадянства, соціального становища, 

віросповідання, перебування у шлюбі й сімейного стану, віку, переконань або 

поглядів, приналежності до партій, професійних спілок чи громадських 

організацій, інших обставин, не пов'язаних з діловими якостями працівника; 

– забезпечення для кожного працівника права на справедливі умови 

праці (включаючи умови щодо забезпечення безпеки й умови, що 

відповідають вимогам гігієни і права на відпочинок); 

– рівність прав і можливостей працівників; 

– забезпечення для кожного працівника права на своєчасну й у повному 

обсязі справедливу винагороду за працю не нижчу встановленого законом 

мінімального розміру заробітної плати; 

– забезпечення права роботодавців і працівників на вільні об'єднання 
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для захисту своїх трудових прав та інтересів (включаючи право на створення 

професійних спілок та асоціацій роботодавців і на участь у них); 

– стабільність трудових відносин; 

– свободу колективних переговорів; 

– відповідальність сторін колективного і трудового договорів згідно з 

їх обов'язками. 

Держава гарантує здійснення трудових прав відповідно до положень 

ТК та інших законів. Трудові права можуть обмежуватися виключно 

законами, якщо це необхідно для захисту державної і громадської безпеки, 

охорони громадського порядку, охорони здоров’я й захисту моральності 

суспільства, прав і свобод, честі й репутації інших осіб. 

Стаття 39 Кодексу цієї держави закріплює принципи соціального 

партнерства, а саме: (а) рівноправність сторін; (б) свободу колективних 

переговорів; (в) урахування та повага інтересів сторін; (г) дотримання 

сторонами та їх представниками вимог трудового законодавства, інших 

нормативних правових актів; (д) повноважність представників сторін; (е) 

свободу вибору запропонованих до розгляду питань, що стосуються праці; (є) 

добровільність прийняття зобов'язань; (ж) реальність прийнятих зобов'язань; 

(з) обов'язковість виконання колективного договору; (и) нагляд і контроль за 

виконанням колективного договору; (і) відповідальність за невиконання 

колективного договору з вини сторін або їх представників. 

Згідно зі ст. 41 Конституції Республіки Бєларусь [316] громадянам 

гарантується право на працю як найбільш доступний спосіб самоствердження 

людини, тобто право на вибір професії, роду занять і роботи відповідно до 

покликання, здібностей, освіти, професійної підготовки і з урахуванням 

суспільних потреб, а також право на здорові й безпечні умови праці. Держава 

створює умови для повної зайнятості населення. У разі незайнятості особи з 

незалежних від неї причин їй гарантується навчання новим спеціальностям і 

підвищення кваліфікації з урахуванням суспільних потреб, а також допомога 

по безробіттю відповідно до закону. Громадяни мають право на захист своїх 
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економічних і соціальних інтересів, включаючи право на об'єднання у 

професійні спілки, укладення колективних договорів (угод) і право на страйк. 

Примусова праця забороняється, крім роботи чи служби, що визначається 

вироком суду або відповідно до закону про надзвичайний чи воєнний стан.  

За ст. 42 Основного закону особам, які працюють за наймом, 

гарантується справедлива частка винагороди за результати праці відповідно 

до її кількості, якості і громадського значення, але не нижча рівня, що 

забезпечує їм та їх сім'ям вільне й гідне існування. Жінки й чоловіки, дорослі 

й неповнолітні громадяни мають право на рівну винагороду за працю рівної 

цінності. 

«Працівники мають право на відпочинок. Для працюючих за наймом це 

право забезпечується встановленням робочого тижня, що не перевищує 40 

годин, скороченою тривалістю роботи в нічний час, наданням щорічних 

оплачуваних відпусток, днів щотижневого відпочинку», – фіксує ст. 43 

Конституції. 

У ст. 2 Трудового кодексу Республіки Бєларусь [317] визначаються 

завдання цього кодифікованого документа: (а) регулювання трудових і 

пов'язаних з ними відносин; (б) розвиток соціального партнерства між 

наймачами (їх об'єднаннями), працівниками (їх об'єднаннями) й органами 

державного управління; (в) установлення й захист взаємних прав та 

обов'язків працівників і наймачів. 

Загальних принципів правового регулювання у сфері праці цей Кодекс 

не наводить, але у ст. 353 перелічуються принципи соціального партнерства, 

а саме: рівноправність сторін, дотримання норм законодавства, повно 

важність і добровільність прийняття зобов'язань, урахування реальних 

можливостей їх прийняття, обов'язковість виконання домовленостей і 

відповідальність за прийняті зобов'язання, відмова від односторонніх дій, що 

порушують домовленості, взаємне інформування сторін переговорів про 

зміну ситуації. 

Конституція Республіки Казахстан [318] визнає за кожним право:  
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– на свободу праці, на вільний вибір роду діяльності і професії. 

Примусова праця допускається тільки за вироком суду або в умовах 

надзвичайного чи воєнного стану (ч. 1 ст. 24); 

– на умови праці, що відповідають вимогам безпеки й гігієни, на 

винагороду за працю без будь-якої дискримінації, на соціальний захист від 

безробіття (ч. 2 ст. 24); 

– на індивідуальні та колективні трудові спори за допомогою 

встановлених законом способів їх вирішення, включаючи право на страйк (ч. 

3 ст. 24); 

– на відпочинок: особам, які працюють за трудовим договором, 

гарантуються встановлені законом тривалість робочого часу, вихідні і 

святкові дні, оплачувані щорічні відпустки (ч. 4 ст. 24). 

Стаття 4 Трудового кодексу цієї держави [319] принципами трудового 

законодавства називає: неприпустимість обмеження прав людини і 

громадянина у сфері праці; свободу праці; заборону дискримінації, 

примусової праці та найгірших форм дитячої праці; забезпечення права на 

умови праці, що відповідають вимогам безпеки та гігієни; пріоритет життя і 

здоров'я працівника по відношенню до результатів виробничої діяльності; 

забезпечення права на справедливу винагороду за працю не нижчу 

мінімального розміру заробітної плати; гарантування права на відпочинок; 

рівність прав і можливостей працівників; забезпечення права працівників і 

роботодавців на об'єднання для захисту своїх прав та інтересів; соціальне 

партнерство; державне регулювання питань безпеки й охорони праці; 

забезпечення права представників працівників здійснювати громадський 

контроль за дотриманням трудового законодавства. 

Знайшли відбиття в ТК Республіки Казахстан і принципи окремих 

інститутів трудового права. Приміром, до основних принципів соціального 

партнерства ст. 259 ТК відносить: (а) повноважність представників сторін і 

рівноправність останніх; (б) свободу вибору обговорюваних питань; (в) 

добровільність прийняття зобов'язань; (г) повагу інтересів сторін; (д) 
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обов'язковість виконання колективних договорів, угод; (е) відповідальність 

сторін і їх представників за невиконання з їх вини прийнятих ними за угодою 

зобов'язань; (є) сприяння держави у зміцненні й розвитку соціального 

партнерства; (ж) гласність прийнятих рішень. Стаття 281 принципами 

ведення колективних переговорів називає: (а) рівноправність і повагу 

інтересів сторін; (б) свободу вибору в обговоренні питань, що становлять 

зміст колективного договору або угоди; (в) добровільність прийняття 

сторонами зобов'язань; (г) дотримання трудового законодавства. Діяльність 

державної інспекції праці здійснюється на підставі принципів поваги, 

дотримання й захисту прав та свобод працівників, законності, об'єктивності, 

незалежності і гласності, проголошені у ст. 329 ТК. 

Трудові права відображені у статтях 28−31 Конституції Киргизької 

Республіки [320], громадяни якої мають право на охорону праці в усіх її 

формах і проявах, на умови праці, що відповідають вимогам безпеки й 

гігієни, а також на соціальний захист від безробіття. Держава дбає про 

підготовку й підвищення професійної кваліфікації громадян, сприяє 

міжнародним угодам, міжнародним організаціям, що мають на меті закріпити 

і зміцнити право на працю. Забороняється примусове залучення до праці 

громадян, крім випадків війни, при ліквідації наслідків стихійних лих, 

епідемії або при інших надзвичайних обставинах, а також у порядку 

виконання покарання за вироком суду. Особи, працюючі за трудовим 

договором (контрактом), мають право на винагороду не нижче встановленого 

державою прожиткового мінімуму. За громадянами Республіки визнається 

право на страйк, порядок та умови проведення якого визначаються законом. 

Конституційним є і право на відпочинок: максимальна тривалість робочого 

часу, відпочинок мінімальний щотижневий та оплачуваний щорічний, а 

також інші основні умови здійснення права на відпочинок визначаються 

законом. 

За ст. 2 ТК Киргизької Республіки [321] основними принципами 

правового регулювання трудових і безпосередньо пов’язаних з ними 
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відносин визнаються:  

− право на працю, яку кожен громадянин вільно обирає або на яку 

вільно погоджується, включаючи право розпоряджатися своїми здібностями 

до праці й обирати професію й рід занять;  

− свобода праці;  

− заборона примусової праці й дискримінації у сфері трудових 

правовідносин;  

− заборона дитячої праці в найгірших формах;  

− захист від необґрунтованого звільнення;  

− забезпечення права на сприяння зайнятості та на соціальний захист 

від безробіття;  

− гарантування права на працю в умовах, що відповідають вимогам 

безпеки й гігієни;  

− забезпечення права на винагороду за працю відповідно до трудового 

договору, але не нижчу встановленого законом мінімального розміру оплати 

праці;  

− гарантування права на відпочинок;  

− забезпечення права на відшкодування шкоди здоров’ю, заподіяної 

працівникові у зв'язку з виконанням ним трудових обов’язків;  

− сприяння професійному розвитку працівника на виробництві й 

підготовці кадрів;  

− забезпечення права на вирішення індивідуальних і колективних 

трудових спорів у встановленому цим Кодексом та іншими законодавчими 

актами порядку;  

− установлення державних гарантій щодо забезпечення прав 

працівників і роботодавців, здійснення державного нагляду та контролю за їх 

дотриманням;  

− забезпечення права кожного громадянина на захист державою його 

прав і свобод, у тому числі в судовому порядку;  

− забезпечення права на об'єднання, включаючи право створювати 
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професійні спілки та інші представницькі органи працівників для захисту 

своїх прав, свобод та інтересів у царині трудових правовідносин і здійснення 

громадського контролю за їх дотриманням;  

− забезпечення права роботодавців на об'єднання для захисту своїх 

прав, свобод та інтересів у царині трудових правовідносин;  

− участь об'єднань працівників і роботодавців у регулюванні трудових 

правовідносин. 

Як бачимо, киргизький законодавець принципи правового регулювання 

відносин у сфері праці визначив через забезпечення відповідних трудових 

прав. Крім того, у ТК цієї держави виділяються принципи соціального 

партнерства (ст. 23) й колективних переговорів (ст. 36). До перших належать: 

(а) рівноправність сторін, повага й урахування їх інтересів; зацікавленість 

сторін в участі в договірних відносинах; (б) сприяння держави у зміцненні й 

розвитку соціального партнерства на демократичних засадах; (в) дотримання 

сторонами, їх представниками законів та інших нормативно-правових актів; 

(г) повноважність представників сторін; (д) свобода вибору при обговоренні 

питань, що входять до сфери праці; (е) добровільність прийняття на себе 

сторонами зобов'язань; (є) реальність зобов'язань, прийнятих на себе 

сторонами; (и) обов'язковість виконання колективних договорів та угод; (і) 

контроль за їх виконанням; (й) відповідальність сторін, їх представників за 

невиконання з їх вини колективних договорів чи угод. Другу групу 

утворюють: (а) рівноправність і повага інтересів сторін; (б) свобода вибору в 

обговоренні питань, що становлять зміст колективного договору чи угод; (в) 

добровільність прийняття сторонами зобов'язань; (г) дотримання сторонами 

законодавства про працю. 

Згідно зі ст. 43 Конституції Республіки Молдова [322] кожна людина 

має право на працю, вільний вибір роботи, справедливі й задовільні умови 

праці, а також на захист від безробіття. Працівники також мають право на 

захист праці, заходи якого стосуються: безпеки та гігієни праці, режиму 

праці жінок і молоді, установлення мінімального заробітку у сфері 
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економіки, щотижневого відпочинку, оплачуваної відпустки, праці у важких 

умовах, а також інших специфічних ситуацій. Тривалість робочого тижня не 

повинна перевищувати 40 годин. Право на переговори з питань праці й 

обов'язковість колективних договорів гарантуються. Примусова праця 

заборонена. Не вважаються примусовою працею: а) військова служба або та, 

що її заміняє, а також діяльність осіб, які відповідно до закону не проходять 

обов’язкову військову службу; б) праця засудженої особи на період 

позбавлення волі або виправних робіт без позбавлення волі, здійснювана в 

нормальних умовах; в) праця в умовах стихійних лих чи іншої небезпеки, а 

також праця, що є частиною звичайних громадянських обов'язків, 

установлених законом. 

Конституційно визнається право на страйки, які можуть проводитися 

тільки з метою захисту професійних інтересів працівників економічного й 

соціального характеру. Законом установлюються умови здійснення цього 

права, а також відповідальність за незаконне проведення страйку. 

З урахуванням норм міжнародного права й відповідно до Конституції 

Республіки Молдова, за ст. 5 ТК цієї держави [323] основними принципами 

регулювання трудових та інших безпосередньо пов'язаних з ними відносин є: 

– свобода праці, що включає право на працю, яку кожен вільно обирає 

або на яку погоджується без примусу, а також право розпоряджатися своїми 

здібностями до праці, обирати професію й рід занять; 

– заборона примусової (обов’язкової) праці й дискримінації у сфері 

трудових відносин; 

– захист громадян від безробіття і сприяння у працевлаштуванні; 

– забезпечення права кожного працівника на справедливі умови праці, 

що відповідають вимогам її безпеки та гігієни, і права на відпочинок, 

включаючи регулювання тривалості робочого часу, надання щорічної 

оплачуваної відпустки, щоденного відпочинку, вихідних і неробочих 

святкових днів; 

– рівність прав і можливостей працівників; 
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– гарантування права кожного працівника на своєчасну, й у повному 

розмірі справедливу оплату праці, що забезпечує йому і його сім’ї гідне 

існування; 

– забезпечення рівності працівників, без будь-якої дискримінації при 

просуванні по роботі з урахуванням продуктивності їх праці, кваліфікації і 

стажу роботи за спеціальністю, а також при їх професійній підготовці, 

перепідготовці й підвищенні кваліфікації; 

– гарантування права працівників і роботодавців на об'єднання для 

захисту своїх прав та інтересів, у тому числі права працівників на об'єднання 

у професійні спілки й на членство в них, і права роботодавців на об'єднання в 

патронати й на членство в них; 

– забезпечення права працівників на участь в управлінні 

підприємством, здійснюване в передбачених законом формах; 

– поєднання державного й договірного регулювання трудових та інших 

безпосередньо пов'язаних з ними відносин; 

– обов'язковість повного відшкодування роботодавцем матеріальної та 

моральної шкоди, заподіяної працівникові при виконанні ним трудових 

обов'язків; 

– установлення державних гарантій забезпечення прав працівників і 

роботодавців, а також здійснення контролю за їх дотриманням; 

– забезпечення права кожного працівника на захист своїх трудових 

прав і свобод, у тому числі права на пряме звернення в органи нагляду й 

контролю, органи трудової юрисдикції; 

– гарантування права на вирішення індивідуальних трудових спорів і 

колективних трудових конфліктів, а також на страйк у порядку, 

встановленому ТК та іншими нормативними актами; 

– обов'язок сторін колективних та індивідуальних трудових договорів 

дотримуватися договірних умов, включаючи право роботодавця вимагати від 

працівників виконання ними трудових обов'язків і дбайливого ставлення до 

майна роботодавця і, відповідно, право працівника вимагати від роботодавця 
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виконання його обов'язків стосовно них, а також дотримання трудового 

законодавства та інших актів, що містять норми трудового права; 

– забезпечення права професійних спілок здійснювати громадський 

контроль за дотриманням трудового законодавства; 

– забезпечення права працівників на захист своєї честі, гідності і 

професійної репутації в період трудової діяльності; 

– гарантування права працівників на обов'язкове соціальне й медичне 

страхування. 

Спеціальне відбиття у Трудовому кодексі Молдови знайшли основні 

принципи соціального партнерства (ст. 17) і трудової юрисдикції (ст. 350). 

Коло перших формують: законність, рівноправність, паритет представництва 

сторін, повноважність їх представників; зацікавленість сторін в участі в 

договірних відносинах; дотримання ними норм чинного законодавства; 

взаємна довіра між сторонами; оцінка реальних можливостей виконання 

взятих на себе зобов'язань; пріоритетність примирних методів і процедур і 

обов'язковість взаємних консультацій сторін з питань праці й соціальної 

політики; відмова від односторонніх дій, що порушують домовленості 

(колективні трудові договори та колективні угоди), і взаємне інформування 

про зміни ситуації; прийняття рішень і здійснення дій у рамках узгоджених 

сторонами правил і процедур; обов'язковість виконання колективних 

трудових договорів, колективних угод, інших домовленостей, контроль за їх 

виконанням; відповідальність сторін за невиконання взятих на себе 

зобов'язань; створення державою сприятливих умов для розвитку 

соціального партнерства. Другу групу складаються такі принципи: 

досягнення сторін щодо згоди інтересів, які розбігаються; право працівників 

на захист їх представниками; право роботодавців на захист з боку патронатів; 

звільнення працівників та їх представників від сплати судових витрат; 

оперативність при розгляді індивідуальних трудових спорів і колективних 

трудових конфліктів. 

«Праця вільна. Кожен має право вільно розпоряджатися своїми 
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здібностями до праці, вибирати рід діяльності і професію. Примусова праця 

заборонена. Кожен має право на працю в умовах, що відповідають вимогам 

безпеки й гігієни, на винагороду за працю без будь-якої дискримінації і не 

нижче встановленого федеральним законом мінімального розміру оплати 

праці, а також право на захист від безробіття. Визнається право на 

індивідуальні та колективні трудові спори за допомогою встановлених 

федеральним законом способів їх вирішення, включаючи право на страйк. 

Кожен має право на відпочинок. Особі, яка працює за трудовим договором, 

гарантуються встановлені федеральним законом тривалість робочого часу, 

вихідні та святкові дні, оплачувана щорічна відпустка», – проголошує ст. 37 

Конституції Російської Федерації [324]. 

Стаття 2 Трудового кодексу РФ [325] основними принципами 

правового регулювання трудових та інших безпосередньо пов'язаних з ними 

відносин називає такі: 

– свободу праці, включаючи право на працю, яку кожен вільно обирає 

або на яку вільно погоджується, право розпоряджатися своїми здібностями 

до праці, обирати професію й рід діяльності; 

– заборону примусової праці та дискримінації у сфері праці; 

– захист від безробіття і сприяння у працевлаштуванні; 

– забезпечення права кожного працівника на справедливі умови праці, 

в тому числі на такі, що відповідають вимогам безпеки й гігієни, права на 

відпочинок, включаючи обмеження робочого часу, надання щоденного 

відпочинку, вихідних і неробочих святкових днів, оплачуваної щорічної 

відпустки; 

– рівність прав і можливостей працівників; 

– забезпечення права кожного працівника на своєчасну й у повному 

розмірі виплату справедливої заробітної плати, що гарантує гідне людини 

існування для неї самої і його сім'ї, не нижчу встановленого федеральним 

законом мінімального розміру оплати праці; 

– забезпечення рівності можливостей працівників без будь-якої 
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дискримінації на просування по роботі з урахуванням продуктивності праці, 

кваліфікації і стажу роботи за спеціальністю, а також на підготовку та 

додаткову професійну освіту; 

– гарантування права працівників і роботодавців на об'єднання для 

захисту своїх прав та інтересів, включаючи право працівників створювати 

професійні спілки і вступати до них; 

– забезпечення права працівників на участь в управлінні організацією в 

передбачених законом формах; 

– поєднання державного й договірного регулювання трудових та інших 

безпосередньо пов’язаних із ними відносин; 

– соціальне партнерство, що включає право на участь працівників, 

роботодавців та їх об’єднань у договірному регулюванні трудових та інших 

безпосередньо пов’язаних з ними відносин; 

– обов’язковість відшкодування шкоди, заподіяної працівникові у 

зв'язку з виконанням ним трудових обов'язків; 

– установлення державних гарантій щодо забезпечення прав 

працівників і роботодавців, здійснення державного контролю (нагляду) за їх 

дотриманням; 

– забезпечення права кожного працюючого на захист державою його 

трудових прав і свобод, включаючи судовий захист; 

– гарантування права на вирішення індивідуальних і колективних 

трудових спорів, на страйк у порядку, встановленому цим Кодексом та 

іншими федеральними законами; 

– обов'язок сторін трудового договору дотримуватися його умов, 

включаючи право роботодавця вимагати від працівників виконання ними 

своїх трудових обов'язків і дбайливого ставлення до майна роботодавця і 

право працівників вимагати від роботодавця дотримання його обов'язків 

щодо працівників, трудового законодавства та інших актів, що містять норми 

трудового права; 

– забезпечення права представників професійних спілок здійснювати 
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громадський контроль за дотриманням трудового законодавства та інших 

актів, що містять норми трудового права; 

– гарантування права працівників на захист своєї гідності в період 

трудової діяльності; 

– забезпечення права на обов'язкове соціальне страхування 

працівників. 

У ст. 24 ТК РФ називає основні принципи соціального партнерства, як-

от: рівноправність сторін, повага й урахування їх інтересів; зацікавленість 

сторін в участі у договірних відносинах, сприяння держави у зміцненні й 

розвитку соціального партнерства на демократичних засадах, дотримання 

сторонами та їх представниками трудового законодавства, інших 

нормативних правових актів, що містять норми трудового права, 

повноважність представників сторін, свобода вибору при обговоренні 

питань, що входять до сфери праці, добровільність прийняття сторонами на 

себе зобов'язань, їх реальність, обов'язковість виконання колективних 

договорів та угод і контроль за їх виконанням, відповідальність сторін та їх 

представників за невиконання з їх вини колективних договорів чи угод. 

 За ст. 355 ТК РФ діяльність федеральної інспекції праці та її посадових 

осіб здійснюється на принципах поваги, дотримання й захисту прав і свобод 

людини і громадянина, законності, об'єктивності, незалежності та гласності. 

Стаття 2 Трудового кодексу Литовської Республіки [326] проголошує: 

для впорядкування відносин у сфері праці застосовуються такі принципи: 

свобода асоціацій; свобода у виборі праці; допомога держави особам при 

здійсненні їх права на працю; рівність суб'єктів трудового права незалежно 

від їх статі, сексуальної орієнтації, раси, національності, мови, походження, 

громадянства та соціального становища, віросповідання, шлюбного і 

сімейного стану, віку, переконань або поглядів, належності до політичних 

партій і громадських організацій, обставин, не пов'язаних з діловими 

якостями працівників; створення безпечних і нешкідливих для здоров’я умов 

праці; правильність оплати праці; страхування всіх форм примусової й 
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обов'язкової праці; стабільність трудових відносин; спільність законів про 

працю та їх диференціація згідно з умовами праці і психофізичними 

властивостями працівників; свобода колективних переговорів з метою 

узгодження інтересів працівників, роботодавців і держави; відповідальність 

сторін колективних договорів за взяті на себе зобов'язання. 

Держава зобов'язана заохочувати здійснення трудових прав, які у 

виняткових випадках можуть бути обмежені виключно законом або 

рішенням суду, якщо такі обмеження є обов'язковими і спрямованими на 

захист громадського порядку, принципів суспільної моралі, здоров'я, життя, 

майна, прав і правомірних інтересів членів суспільства. 

Глава ІІІ ч. 1 «Загальні положення» Трудового кодексу Чеської 

Республіки [327] має назву «Основні принципи трудових відносин» і 

виходить з того, що трудові відносини можуть формуватися виключно за 

згодою працівника й роботодавця. Виходячи із цього постулату 

роботодавець: а) не вправі переносити на працівників ризики, пов’язані з 

виконанням роботи по найму; б) зобов’язаний забезпечити рівне ставлення 

до всіх трудівників, дотримуватися заборони на дискримінацію щодо них та 

осіб, які шукають роботу; в) зобов’язаний дотримуватись принципу рівної 

оплати (у вигляді заробітної плати, жалування, інших виплат і благ, що 

мають грошовий еквівалент) і там, де це прийнято, рівної винагороди за 

рівну працю або працю однакової цінності; г) повинен довести до відома 

трудівника інформацію, що стосується трудових відносин, забезпечити її 

обговорення або консультацію з ним; д) має ознайомити працівника з 

колективним договором і правилами внутрішнього розпорядку; е) не вправі 

накладати на трудівника грошові санкції за порушення зобов’язань, 

пов’язаних з його трудовими відносинами, або вимагати за це від нього 

грошей (однак указане не стосується шкоди, за яку трудівник несе 

відповідальність); ж) не має права вимагати від працівника і приймати від 

нього забезпечення зобов’язань у рамках трудових відносин, за винятком 

норм про недопущення конкуренції і про виплату заробітку з прибутку, 
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отриману в рамках трудових відносин з працівником; з) вправі направляти 

свого працівника на тимчасову роботу на користь іншої фізичної або 

юридичної особи лише відповідно до вимог ч. 5 ст. 2 ТК (однак це 

положення не застосовується у випадку тимчасової передачі іншому 

роботодавцеві працівника з метою підвищення кваліфікації або професійних 

якостей останнього). 

Найманий працівник у рамках трудових відносин наділяється правом 

на нормальний (з точки зору кількості робочих годин) трудовий тиждень (за 

винятком трудівників з неповною зайнятістю або погодинників), а також на 

ознайомлення з робочим графіком (робочим часом) до того, як він 

приступить до роботи, якщо інше не встановлено ТК цієї держави. 

За наявності між працівником і роботодавцем укладеного трудового 

контракту цей працівник не повинен виконувати для того ж роботодавця за 

іншим (додатковим) контрактом або за трудовою угодою, укладеними поза 

рамками їх трудових відносин, ту ж (однотипову) роботу, яку він виконує для 

роботодавця за існуючим контрактом. Іншими словами, за додатковим 

трудовим контрактом або угодою, укладеними поза рамками трудових 

відносин, працівник може виконувати тільки іншу (неоднотипову) роботу. 

Якщо роботодавцем виступає уряд, указаний припис стосується лише роботи 

на один і той же урядовий заклад. 

За виникненням і розвитком трудових (виробничих) відносин 

відповідно до ТК, інших законодавчих актів, а також звичаїв і традицій 

повинен слідкувати роботодавець. 

ТК Чеської Республіки у ст. 14 наголошує, що реалізація трудових прав 

та обов’язків не повинна без вагомих причин порушувати права й законні 

інтереси іншої сторони трудових відносин, а також традиції і звичаї. Наймач 

не вправі дискримінувати свого працівника або створювати йому 

несприятливі умови тільки тому, що той вимагає законними засобами 

дотримання своїх прав, що випливають із трудових відносин. Роботодавець 

зобов’язаний обговорити скаргу трудівника, що стосується здійснення його 
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прав та обов’язків, з указаним працівником або на вимогу останнього − з 

компетентною профспілковою організацією, радою підприємства чи 

представником з питань виробничої безпеки й охорони здоров’я. Однак це не 

скасовує право працівника звертатися за захистом своїх прав до 

компетентних судових інституцій. 

Окрема глава ІV ч. 1 «Загальні положення» ТК Чеської Республіки 

стосується рівності поводження, заборони дискримінації й наслідків 

порушення трудових прав та обов’язків працівників. За нею роботодавці 

зобов’язані однаково ставитися до всіх трудівників у питаннях, що 

стосуються виробничих умов, оплати праці, інших заохочень у виді грошей 

чи інших благ, які мають матеріальну цінність, професійного навчання й 

можливостей кар’єрного росту − просування по службі. Не вважається 

дискримінацією випадки неоднакового поводження в ситуаціях, коли в силу 

характеру виробничої діяльності або обставин, у яких така діяльність має 

місце, це є суттєвою, визначальною вимогою до працівника, який залучається 

до роботи відповідного типу. Окрім цього, не є дискримінацією випадки, 

коли роботодавець вживає тимчасові заходи з приведення у відповідність 

співвідношення між працівниками чоловічої й жіночої статі, зайнятими у 

наймача; це береться до уваги при прийомі осіб на роботу, їх професійній 

підготовці і просуванні по службі за умови, що той чи інший захід є 

обґрунтованим у виді нерівної чисельності працівників чоловічої й жіночої 

статі у вказаного роботодавця. Однак така практика не повинна утискати 

інтереси працівника іншої статі, якщо його професійні якості перевершують 

такі ж якості іншої особи, по відношенню до якої підприємець вживає 

тимчасові заходи, про які йшлося вище. 

У трудовому праві Фінляндії вирізняють основні принципи 

колективного й індивідуального трудового права [328, с. 141-153]. До першої 

групи належать принципи, що стосуються:  

− права працівників на об’єднання, реалізація якого відбувається 

завдяки принципам свободи асоціації та права на об’єднання. Обидва вони 
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відображають ідею, що об’єднання працівників виникають з метою контролю 

за дотриманням прав останніх і для організації колективних переговорів зі 

стороною, яка представляє інтереси наймачів;  

− права на проведення переговорів про укладення колективних 

договорів. Основним принципом Конвенції МОП №98 «Про застосування 

принципів права на організацію і на ведення колективних переговорів» (1949 

р.) [329] (ратифікована Україною 11 серпня 1956 р. [330]) є те, що переговори 

для укладення таких договорів провадяться тому, що сторони бажають 

укласти угоду, ведуть переговори відкрито й по суті, забезпечують 

виконання й застосування договору. Окрім того, Комітет МОП зі свободи 

об’єднань висуває вимогу, що держави мають додержуватися принципів, за 

якими: а) неучасть в об’єднаннях не повинна послаблювати діяльність 

профспілок; б) договори не повинні обмежувати право на проведення 

переговорів з метою укладення колективних договорів і навпаки; в) відмова в 

участі в об’єднаннях не повинна стимулюватися за допомогою додаткових 

виплат до заробітної плати;  

− права на проведення протестних заходів, для введення обмежень 

цього права дотримуються таких 3-х умов: обмеження мають бути закріплені 

в законі; повинні мати прийнятну підставу; вони є необхідними для 

демократичного суспільства; 

− правового регулювання трудових спорів, яке належить будувати на 

принципі добровільності. У перебігу примирних процедур 

використовуються: (а) допомога медіатора (переговори проходять на 

добровільній основі, а їх сторони не будуть заздалегідь пов’язані кінцевим їх 

результатом); (б) допомога посередника (сторонам необхідно брати участь у 

переговорах, незважаючи на те, що вони заздалегідь не пов’язані кінцевим їх 

результатом); (в) передача спору у третейський суд, рішенням якого сторони 

будуть пов’язані. 

Стандартами індивідуального трудового права охоплюються: (а) 

мінімальний розмір оплати праці; (б) максимальна тривалість робочого часу; 



261 

 

(в) мінімальна тривалість часу відпочинку; (г) захист недоторканності 

приватного життя; (д) захист при звільненнях; (е) відновлення трудових 

відносин та обов’язок компенсувати завдану шкоду. 

Основний закон Федеративної Республіки Німеччина [331] установлює 

такі трудоправові приписи: 

− усі громадяни ФРН мають право вільно обирати для себе професію, 

місце роботи та місце здобуття освіти. Професійне навчання регулюється 

законом або на його підставі (ч. 1 ст. 12-2). 

− ніхто не може бути примушений до виконання будь-якої роботи 

інакше, як у межах звичайної, загальної й рівної для всіх публічної 

повинності. Примусова праця допускається за умови позбавлення волі за 

вироком суду (ч. 2 і 3 ст. 12-2). 

− право створювати об’єднання для охорони й покращання умов праці 

та економічних умов гарантується кожному, представникам усіх професій. 

Угоди, що намагаються обмежити це право або стати на заваді його 

реалізації, є недійсними, а спрямовані на це заходи – протизаконними (ч. 3 

ст. 9). 

Глава ІІІ «Економічні відносини» Конституції Італійської Республіки 

[332] містить нижченаведені стандарти у сфері праці: 

Стаття 35 «Республіка охороняє працю в усіх її формах та проявах. 

Вона піклується про підготовку і підвищення професійної кваліфікації 

працівників. Вона надає сприяння та заохочення міжнародним угодам й 

організаціям, які мають на меті закріпити і впорядкувати трудові права. Вона 

визнає свободу еміграції за умови дотримання обов’язків, встановлених 

законом задля спільних інтересів, і захищає працю італійців за кордоном. 

Стаття 36: «Працівник має право на винагороду відповідно до кількості 

та якості його праці й у будь-якому разі достатню для забезпечення йому та 

його сім’ї вільного і належного існування. Максимальна тривалість робочого 

дня визначається законом. Працівник має право на щотижневий відпочинок 

та на щорічну оплачувану відпустку; він не може від них відмовитися». 
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Стаття 37: «Жінка, яка працює, має такі самі права, що і працівник — 

чоловік, і за однакову роботу отримує однакову з чоловіком винагороду. 

Умови праці повинні дозволяти їй виконувати сімейну функцію, що є 

головною, і забезпечити матері та дитині належну охорону. Закон визначає 

мінімальний вік для праці за наймом. Спеціальними нормами Республіка 

охороняє працю неповнолітніх і гарантує їм право на однакову винагороду за 

однакову працю». 

Стаття 38: «… Працівники мають право бути забезпеченими 

матеріальний засобами, які відповідають життєвим потребам, що виникають 

у зв’язку з нещасним випадком, хворобою, інвалідністю, похилим віком і не 

залежним від них безробіттям…». 

Стаття 39: «Профспілкова організація є вільною. На професійні спілки 

не можуть бути покладені зобов’язання, крім необхідності їх реєстрації 

згідно із законом у місцевих або центральних органах. Умовою реєстрації 

професійних спілок є обов’язковість закріплення в їх статутах правил 

внутрішньої організації, що ґрунтуються на демократичних засадах. 

Зареєстровані професійні спілки мають права юридичної особи. Здійснюючи 

представництво пропорційно кількості своїх членів, вони можуть укладати 

колективні трудові договори, що мають обов’язкову силу для всіх осіб, які 

належать до тих категорій працівників, котрих стосуються відповідні 

договори». 

Стаття 40: «Право на страйк здійснюється в межах законів, які його 

регулюють». 

Стаття 43: «У загальних інтересах закон може безпосередньо закріпити 

за… колективом працівників.. або передати їм за актом оплатного 

відчуження певні підприємства чи категорії підприємств, які належать до 

основних публічних служб або до сфери енергозабезпечення чи пов’язані із 

здійсненням монопольних прав і становлять предмет важливих загальних 

інтересів». 

Стаття 46 «З метою економічної і соціальної оцінки цінності праці та у 



263 

 

відповідності з потребами виробництва Республіка визнає право працівників 

на участь в управлінні підприємствами у формах і межах, встановлених 

законом». 

Стаття 7-5 Конституції Федеративної Республіки Бразилія [333] 

стандартами трудових прав міських і сільських робітників визнає: 

– працевлаштування громадян, захищене від свавільних звільнень або 

звільнень без достатніх на те причин, на підставі додаткового закону, який 

разом з іншими правами передбачає право на вихідну допомогу; 

– уніфіковану на національному рівні й закріплену законом мінімальну 

заробітну плату, достатню для задоволення елементарних життєвих потреб 

працівників і членів їх родин щодо житла, харчування, освіти охорони 

здоров'я, дозвілля, одягу, гігієни, транспорту та соціального страхування, яка 

зазнає періодичних переглядів з метою гарантування купівельної 

спроможності; 

– верхню межу заробітної плати, яка має бути пропорційною 

значимості та складності виконуваної роботи; 

– неможливість зменшення заробітної плати, за винятком випадків 

передбачених колективним договором або угодою; 

– гарантію заробітної плати, не нижчої за мінімальну, особам, які 

одержують змінюваний за сумою заробіток; 

– грошову премію в розмірі повної місячної заробітної плати 

наприкінці кожного року; 

– оплату нічної праці, що має бути вищою за оплату денної праці; 

– захист заробітної плати відповідно до приписів закону; утримання з 

неї є злочином; 

– участь у прибутку або в результатах діяльності підприємства 

незалежно від одержуваної заробітної плати і як виключення – участь в 

управлінні підприємством згідно з приписами закону; 

– нормальну тривалість праці, що не перевищує 8-ми годин на день і 44 

годин на тиждень, з можливістю компенсації робочого часу або скорочення 
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робочої зміни на підставі договору або колективної угоди; 

– робочий день не повинен перевищувати 6-ти годин, якщо робота 

пов’язана з безперервним рухом протягом робочого дня (якщо інше не 

встановлено колективними переговорами); 

– оплачуваний щотижневий відпочинок (бажано по неділях); 

– ставку по заробітній платі за понаднормову роботу, яка має бути 

щонайменше на 50 відсотків вищою за звичайну; 

– щорічну оплачувану відпустку з наданням щонайменше на третину 

більших виплат порівняно зі звичайною заробітною платою; 

– відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами без втрати робочого 

місця та зарплати на період у 120 днів; 

– відпустку по догляду за дитиною відповідно до приписів закону; 

– захист жінок на ринку праці за допомогою спеціального 

стимулювання; 

– попереднє повідомлення про звільнення є пропорційним тривалості 

служби, але в жодному разі не менше ніж за 30 днів; 

– скорочення пов’язаних з роботою ризиків шляхом застосування 

заходів охорони здоров’я, гігієни та безпеки; 

– додаткову оплату важкої, шкідливої або небезпечної для здоров’я 

людини праці згідно з приписами закону; 

– визнання колективних трудових договорів та угод; 

– захист шляхом автоматизації відповідно до приписів закону; 

– страхування від нещасних випадків на виробництві, здійснюване за 

рахунок роботодавця, безумовна відповідальність останнього за виплату 

відшкодування у випадку зловживання або недбалості; 

– право на виконання грошових зобов’язань, що виникли з трудових 

відносин, зі строком давності 5 років для міських і сільських робітників, але 

не більш як 2-х років після закінчення трудового контракту; 

– заборону будь-якої нерівності щодо заробітної плати, виконання 

службових обов’язків або прийому на роботу за ознаками статі, віку, кольору 
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шкіри або сімейного стану; 

– недопущення будь-якої дискримінації щодо заробітної плати або 

прийому на роботу осіб, які мають фізичні вади; 

– заборону будь-якої дискримінації між фізичною, технічною або 

розумовою працею або між відповідними співробітниками; 

– заборону покладання на неповнолітніх віком до 18 років нічної, 

небезпечної або шкідливої для здоров’я роботи, а також будь-якої роботи, 

крім тієї, що пов’язана з навчанням, на неповнолітніх молодше 14 років; 

– рівність прав між тими, хто працює на постійній основі, й тими, хто 

працює тимчасово. 

Згідно зі ст. 8 Основного Закону цієї країни утворення професійних або 

профспілкових об’єднань дозволено за умови дотримання таких умов:  

– закон не вимагає дозволу держави для організації профспілки, за 

винятком її реєстрації у відповідному органі; втручання державних органів у 

діяльність профспілкової організації, а також перешкоджання її діяльності 

заборонені; 

– заборонено створювати більше однієї профспілки на кожному рівні, 

щоб представляти ті самі професійні категорії або економічні інтереси на 

одній і тій же територіальній основі; визначеній зацікавленими працівниками 

або роботодавцями, яка не може покривати територію, меншу одного 

муніципалітету; 

– на профспілки покладено захист колективних та індивідуальних 

інтересів відповідної категорії осіб, у тому числі в юридичних та 

адміністративних спорах; 

– загальні збори встановлюють для осіб певної професійної категорії 

розміри внесків, що сплачуються із заробітної плати для фінансування 

союзної структури відповідного профспілкового представництва, незалежно 

від внеску, передбаченого законом; 

– ніхто не може бути зобов’язаний вступати до профспілки або 

залишатись у ній; 
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– участь профспілок у колективних трудових переговорах обов’язкова; 

– члени профспілок, які перебувають на пенсії, мають право обирати й 

бути обраними на посаду у профспілці; 

– звільнення працівника, який є членом профспілки, заборонено з 

моменту його реєстрації як кандидата на посаду в керівництві або у 

представництві профспілки, а у випадку обрання, хоча б на посаду 

заступника – до закінчення року після припинення строку його повноважень, 

за винятком випадків учинення ним серйозного порушення, відповідно до 

закону. 

Статтею 9 Конституції Федеративної Республіки Бразилія гарантується 

право на страйк; трудящим належить право визначати випадки реалізації 

цього права й інтереси, для захисту яких воно застосовується. Закон визначає 

істотні послуги або дії і закріплює їх з метою задоволення невід’ємних 

суспільних потреб. Особи, винні у зловживаннях, підлягають покаранню 

відповідно до закону. 

«Гарантується участь трудящих і роботодавців у колегіальних органах 

урядових служб, у яких обговорюються і приймаються рішення з питань, що 

стосуються їх професійних або подібних до них інтересів, а також безпеки», 

– проголошує ст. 10 Основного закону. За ст. 11 на підприємствах із 

чисельністю працюючих понад 200 осіб гарантується обрання представника 

працівників, єдине завдання якого – ведення прямих переговорів з 

роботодавцями. 

Відповідно до ст. 14-біс Конституції Держави Аргентина [334] праця, в 

усіх її проявах перебуває під захистом законів, що гарантують працюючим: 

(а) гідні та справедливі умови праці; (б) обмежений робочий день, оплачувані 

вихідні та відпускні дні; (в) справедливу винагороду праці; (г) регульований 

прожитковий мінімум; (д) рівну винагороду за однакову працю; (е) участь у 

прибутках підприємства, у контролі за виробництвом і в управлінні ним; (є) 

захист працівників проти свавільного звільнення; (ж) стабільність для 

публічних службовців; (з) вільні й демократичні профспілкові організації, 
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легалізовані шляхом звичайного запису у спеціальному реєстрі. Профспілкам 

гарантується укладення колективних трудових угод, можливість вдаватися до 

примирення й арбітражу і право на страйк. Їх представники користуються 

гарантіями, необхідними для здійснення їх профспілкової діяльності, а також 

для забезпечення стабільності їх роботи. 

«Громадяни Китайської Народної Республіки мають право на працю і 

зобов’язані працювати. Держава різними способами створює умови для 

працевлаштування, покращує охорону й умови праці, а також на основі 

розвитку виробництва підвищує оплату праці й матеріальний добробут 

працівників. Праця – почесний обов’язок усіх працездатних громадян. 

Працівники підприємств державної власності й колективних господарських 

організацій міста й села повинні ставитися до своєї праці відповідного до 

свого статусу господарів країни. Держава заохочує соціалістичне трудове 

змагання, нагороджує відмінників праці та передовиків. Держава заохочує 

заняття громадян добровільною безоплатною працею. Держава здійснює 

необхідне професійне навчання громадян до їх працевлаштування», – 

декларує ст. 42 Конституції КНР [335]. Згідно зі ст. 43 Основного закону 

країни трудящі мають право на відпочинок, а держава покращує умови для 

відпочинку та зміцнення здоров’я трудящих, установлює для робітників і 

службовців робочий час і систему відпусток. За ст. 48 Конституції держава 

забезпечує жінкам рівну з чоловіками оплату за рівну працю, виховує й 

обирає кадрових працівників із числа жінок. 

Конституція Південно-Африканської Республіки [336] у ст. 23 

«Трудові відносини» фіксує:  

«1. Кожен має право на справедливу трудову діяльність. 

2. Кожен працівник має право: а) на створення та вступ до професійної 

спілки; б) на участь у діяльності або програмах професійної підготовки; в) на 

страйк. 

3. Кожен роботодавець має право: а) на створення і вступ до організації 

роботодавців; б) на участь у діяльності та програмах організацій 
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роботодавців. 

4. Кожна професійна спілка та кожна організація роботодавців мають 

право: а) на визначення своєї адміністрації, програми та діяльності; б) на 

організацію; в) на створення і вступ до федерації. 

5. Кожна професійна спілка, організація роботодавців і роботодавець 

мають право бути залученими до колективних переговорів. Колективні 

переговори можуть бути врегульовані національним законодавством. 

6. Національне законодавство може визнати заходи по безпеці спілки, 

що закладені в колективних договорах…». 

Системне вивчення законодавства про працю зарубіжних держав 

переконливо засвідчило необхідність законодавчого закріплення основних 

принципів правового регулювання трудових і пов’язаних з ними відносин. На 

відміну від чинного КЗпП України, який відповідної норми не містить, певні 

спроби неодноразово були зроблені низці у проектів ТК України. 

Так, згідно зі ст. 2 проекту ТК України (реєстраційний №8046, текст від 

3 вересня 2001 р.; автор законодавчої ініціативи − народний депутат 

В. І. Коновалюк 3-го скликання Верховної Ради України) [337]), з 

урахуванням загальновизнаних принципів і норм міжнародного права й 

відповідно до Конституції України основними принципами правового 

регулювання трудових і безпосередньо пов'язаних з ними відносин визнано: 

– свободу праці; 

– право на працю, яку кожен може вільно обирати або на яку вільно 

погоджується, включаючи право розпоряджатися своїми здібностями до 

праці й обирати професію та рід занять; 

– право на захист від безробіття і сприяння громадянам у 

працевлаштуванні; 

– право на справедливі умови праці, в тому числі право на умови праці, 

що відповідають вимогам безпеки гігієни, і право на відпочинок, у тому числі 

обмеження робочого часу, надання щоденного відпочинку, вихідних і 

святкових днів, оплачуваної щорічної відпустки; 
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– рівність прав і можливостей працівників; 

– заборону примусової або обов'язкової праці й дискримінації у сфері 

праці; 

– право на справедливу заробітну плату, що забезпечує гідне людини 

існування для неї самої, її сім'ї і не нижчу установленого законом 

мінімального розміру; 

– право на одержання заробітної плати своєчасно й у повному розмірі; 

– право на професійну підготовку й перепідготовку; 

– забезпечення працівникам рівності можливостей без будь-якої 

дискримінації у просуванні по роботі з урахуванням продуктивності їх праці, 

кваліфікації і стажу роботи за спеціальністю; 

– право працівників і роботодавців на об'єднання для захисту своїх 

прав та інтересів, у тому числі право працівників створювати професійні 

спілки і вступати до них; 

– право працівників на участь в управлінні організацією в 

передбачених законом формах; 

– право на участь працівників, роботодавців, їх об'єднань у 

договірному регулюванні трудових і безпосередньо пов'язаних з ними 

відносин; 

– право на відшкодування шкоди, заподіяної працівникові у зв'язку з 

виконанням ним трудових обов'язків; 

– установлення державних гарантій щодо визнання, дотримання й 

захисту прав працівників і роботодавців, здійснення державного нагляду й 

контролю за їх дотриманням, забезпечення права кожного на захист 

державою його прав і свобод, у тому числі в судовому порядку; 

– право на вирішення індивідуальних і колективних трудових спорів, у 

тому числі право на страйк, у встановленому законом порядку; 

– право роботодавця вимагати від працівників виконання трудових 

обов'язків і дбайливого ставлення до майна роботодавця; 

– право працівників вимагати від роботодавця дотримання його 
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обов'язків щодо них, законодавства про працю та інших актів, що містять 

норми трудового права, у тому числі право їх представників провадити 

профспілковий контроль за дотриманням законодавства про працю й інших 

актів, що містять норми трудового права. 

Як бачимо, загалом у розглянутому проекті ТК України виокремлено 

18 принципів, з яких 13 сформульовані у вигляді основних трудових прав 

працівників. У спеціальних його нормах знайшли відбиття заборона 

дискримінації у сфері праці (ст. 3) й заборона примусової праці (ст. 4). 

У парламенті наступного (IV) скликання народний депутат 

В. І. Коновалюк дещо змінив підхід до означеної проблеми. Стаття 2 проекту 

ТК України (реєстраційний №1038, текст на заміну від 14 травня 2003 р.) 

[338] містить уже не принципи, а основні засади правового регулювання 

трудових і безпосередньо пов'язаних з ними відносин. Список трудоправових 

засад доповнюється правом на захист від незаконного звільнення і 

забезпеченням права на загальнообов’язкове державне соціальне страхування 

та пенсійне забезпечення. Право на належні, безпечні і здорові умови праці 

та право на відпочинок, тому числі обмеження робочого часу, надання 

щоденного відпочинку, вихідних і святкових днів, оплачуваної щорічної 

відпустки, розглядають вже як самостійні засади правового регламентування 

відносин у сфері праці, а не як складові права на справедливі умови праці. 

самостійними засадами закріплюються: установлення державних гарантій 

щодо забезпечення прав працівників і роботодавців, здійснення державного 

нагляду й контролю за їх дотриманням і забезпечення права кожного на 

захист державою його прав і свобод, у тому числі в судовому порядку. 

Проект кодексу обмежується забороною примусової праці,але в ньому нічого 

не згадується про заборону обов’язкової праці. Право на заробітну плату 

приходить на заміну права на справедливу заробітну плату; право на 

професійну підготовку й перепідготовку доповнюється правом на 

підвищення кваліфікації; право на вирішення індивідуальних і колективних 

трудових спорів замінює забезпечення цього права. На зміну права 
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представників працівників здійснювати профспілковий контроль за 

дотриманням законодавства про працю та інших актів, що містять норми 

трудового права, приходить загальне законоположення щодо здійснення 

контролю в цій царині, складовою якого є профспілковий контроль. 

Спеціальні норми проекту Кодексу стосовно заборони дискримінації у сфері 

праці (ст. 4) й заборони примусової праці (ст. 5) доповнюються статтею 3 

«Свобода праці». 

Відповідно до ст. 2 проекту ТК підготовленого Кабміном України 

(реєстраційний №1038-1, текст від 28 серпня 2003 р.) [339], правове 

регулювання трудових і пов’язаних з ними відносин здійснюється на таких 

засадах, як-от:  

– свобода праці, що включає право на працю, яку кожен вільно обирає 

або на яку вільно погоджується, право розпоряджатися своїми здібностями 

до праці, обирати професію й вид діяльності; 

– заборона примусової праці й дискримінації у сфері праці й 

забезпечення особам, які зазнали дискримінації, права на звернення до суду 

про визнання цього факту та його усунення, а також відшкодування шкоди, 

заподіяної внаслідок дискримінації; 

– забезпечення повної зайнятості працівників та їх захисту від 

безробіття; 

– право працівників і роботодавців на свободу об’єднання для захисту 

своїх інтересів; 

– поєднання державного й договірного регулювання трудових 

відносин; 

– рівність (у тому числі гендерна) прав і можливостей працівників 

шляхом забезпечення єдності та диференціації умов праці; 

– забезпечення працівникам мінімальних державних гарантій у сфері 

праці; 

– гарантування працівникам своєчасної й у повному розмірі виплати 

заробітної плати; 
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– створення належних умов праці та відпочинку; 

– створення працівникам рівних можливостей щодо їх професійного 

зростання, підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації; 

– забезпечення права працівників на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування; 

– гарантування права працівників на розв’язання індивідуальних і 

колективних трудових спорів, у тому числі права на страйк; 

– забезпечення судового захисту трудових прав, честі та гідності 

учасників трудових відносин; 

– здійснення державного нагляду й контролю за дотриманням 

трудового законодавства.  

У розглянутому проекті ТК відповідно фіксуються приписи щодо 

недопущення дискримінації у сфері праці (ст. 3) і заборони примусової праці 

(ст. 4). 

У проекті ТК України (реєстраційний №1038-2, текст від 8 грудня 2003 

р.) [340] фігурують як основні засади правового регулювання трудових 

правовідносин, так і принципи застосування цього Кодексу. За його ст. 4 

основними засадами регулювання трудових правовідносин є: свобода 

асоціацій; свобода праці, що включає право на працю, яку кожен вільно 

обирає або на яку вільно погоджується, право розпоряджатися своїми 

здібностями до праці, обирати професію та вид діяльності; державна 

допомога щодо здійснення права на працю; рівність прав і можливостей 

працівників, у тому числі гендерна рівність; заборона примусової праці та 

недопущення дискримінації у сфері праці; гарантування мінімальних 

соціальних стандартів; створення належних і справедливих умов праці (у 

тому числі таких, що відповідають вимогам виробничої безпеки та гігієни 

праці) та відпочинку; справедлива винагорода за працю; стабільність 

трудових правовідносин; рівні можливості працівників щодо здійснення 

професійної (службової) кар’єри з урахуванням продуктивності праці, 

кваліфікації та професійних навичок; захист честі та гідності учасників 
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трудових правовідносин; загальність норм трудового права та їх 

диференціація залежно від умов праці та психофізичних ознак працівників; 

свобода колективних переговорів з метою узгодження інтересів працівників, 

роботодавців і держави; відповідальність сторін трудових і колективних 

трудових правовідносин за взятими на себе зобов’язаннями; право на захист 

своїх прав й інтересів у суді чи в іншому установленому законом порядку; 

поєднання державного нагляду та контролю й громадського контролю за 

дотриманням суб’єктами трудових і колективних трудових правовідносин 

взятих на себе зобов’язань і законодавства про працю. 

Згідно зі ст. 5 «Принципи застосування Трудового кодексу» 

розглядуваного кодифікованого акту цей Кодекс стосується трудових і 

пов’язаних з ними правовідносин працівників і роботодавців. Його нормами 

регулюються трудові правовідносини, що виникають за інших (ніж трудовий 

договір) підстав, включаючи військову, альтернативну (невійськову) службу, 

службу в органах внутрішніх справ, безпеки тощо) у випадках і межах, 

визначених законами України. При виникненні спору щодо суті трудових 

правовідносин вони вважаються такими, що виникли за фактом допущення 

працівника до роботи чи/та укладення трудового договору, якщо 

роботодавець не доведе протилежного, або якщо за своїм характером ці 

правовідносини свідчать про їх іншу правову природу. При укладенні 

трудового договору з метою приховати іншу угоду застосовуються правила, 

що регулюють фактичні трудові правовідносини, які сторони передбачали 

насправді. Під час визначення дійсного значення норми в разі можливості її 

неоднозначного тлумачення слід ураховувати основні засади правового 

регулювання цих правовідносин і роз’яснювану норму. 

В аналізованому проекті ТК окремо йдеться про недопущення 

дискримінації у сфері трудових правовідносин, обмеження трудових прав (ст. 

6), про недопущення сексуальних домагань (ст. 7) і про заборону примусової 

праці (ст. 8). 

За ст. 3 проекту ТК України (реєстраційний №1108, текст від 4 грудня 
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2007 р.) [340] правове регулювання трудових відносин має місце на засадах: 

свободи праці, що включає право на працю, яку кожен вільно обирає або на 

яку вільно погоджується; заборони примусової праці; заборони дитячої 

праці; заборони дискримінації у сфері праці та забезпечення особам, які її 

зазнали, права на звернення до суду про визнання факту дискримінації та її 

усунення, а також відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок дискримінації; 

забезпечення повної зайнятості працівників та їх захисту від безробіття; 

гарантування права працівників і роботодавців на свободу об’єднання для 

захисту своїх прав та інтересів; поєднання державного й договірного 

регулювання трудових відносин; рівності (у тому числі гендерної) прав і 

можливостей працівників, шляхом забезпечення єдності та диференціації 

умов праці; забезпечення працівникам державних гарантій у сфері праці; 

гарантування працівникам своєчасної та в повному розмірі виплати 

заробітної плати, що забезпечує достатній життєвий рівень для них та їх 

сімей; створення належних, безпечних і здорових умов праці та відпочинку; 

створення працівникам рівних можливостей щодо їх професійного зростання, 

підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації; забезпечення права 

працівників на загальнообов’язкове державне соціальне страхування; 

гарантування права на розв’язання індивідуальних і колективних трудових 

спорів, у тому числі забезпечення права працівників на страйк; забезпечення 

судового захисту трудових прав, честі та гідності учасників трудових 

відносин; здійснення нагляду і контролю за дотриманням трудового 

законодавства; сприяння веденню колективних переговорів з метою 

укладання колективних договорів і угод; захисту від незаконного звільнення; 

забезпечення права працівників на участь в управлінні юридичною особою-

роботодавцем. Цей проект ТК конкретизує зміст принципів недопущення 

дискримінації у сфері праці (ст. 4) і заборони примусової праці (ст. 5). 

Проект ТК України (реєстраційний №1658, текст доопрацьований від 

20 травня 2015 р.) остаточно відмовляється від ототожнення трудових прав 

працівника і принципів правової регламентації праці. Він містить 34 основні 
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принципи правового регулювання трудових відносин, а саме: верховенство 

права, відповідно до якого людина, її права і свободи визнаються найвищими 

цінностями й визначають зміст і спрямованість держави; визнання праці 

вищою соціальною цінністю суспільства, а праця не є товаром; презумпція 

правомірності правової позиції, рішення чи дії працівника, якщо різні 

нормативно-правові акти припускають неоднозначне трактування його прав 

чи обов’язків; забезпечення належних, безпечних і здорових умов праці, 

безумовного пріоритету збереження життя і здоров’я працівника перед 

іншими цілями у сфері праці; рівність прав і можливостей працівників (у 

тому числі гендерна), шляхом забезпечення єдності й диференціації умов 

праці; заборони дискримінації, привілеїв чи обмежень за ознаками раси, 

кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного 

або соціального походження, майнового стану, місця проживання, за 

мовними або іншими ознаками у сфері праці, забезпечення особам, які 

зазнали такої дискримінації, права на звернення до суду щодо визнання цього 

факту та його усунення, а також відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок 

дискримінації; заборона примусової та дитячої праці; свобода праці, що 

включає право на працю, яку кожен вільно обирає або на яку вільно 

погоджується; гарантування працівникам своєчасної й у повному розмірі 

виплати заробітної плати, мінімальної заробітної плати на рівні, необхідному 

для забезпечення достатнього життєвого рівня для себе і своєї сім'ї, що 

включає достатнє харчування, одяг, житло; обов’язкова оплата всієї 

затраченої праці та рівна оплата за рівноцінну працю; гарантований захист 

державою працівника від незаконного звільнення, порушення чи обмеження 

інших його прав, у тому числі шляхом належного державного нагляду й 

контролю у сфері праці; забезпечення судового захисту трудових і соціально-

економічних прав, честі та гідності учасників трудових відносин, у тому 

числі гарантування права на справедливе розв’язання індивідуальних і 

колективних трудових спорів; пріоритетне застосування норм міжнародного 

права в соціально-трудових відносинах й у відправленні правосуддя; 
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забезпечення повної і продуктивної зайнятості працівника протягом 

установленої законом повної норми робочого часу та захисту від безробіття; 

заборона морального тиску, погроз тощо, що мають на меті вплинути на 

зміну умов трудового договору й умов праці, невигідних для працівника; 

неприпустимість звуження змісту й обсягу прав і свобод працівників при 

прийнятті нових нормативно-правових актів або при внесенні змін до 

діючих; легальність і стабільність трудових відносин, державного захисту від 

примушування до відмови від своїх прав, у тому числі до нелегальної праці 

чи нелегальної виплати зарплати; безумовне дотримання державних 

соціальних стандартів, норм і нормативів; бідність серед працюючих є 

загрозою для індивідуальних свобод, загального добробуту й розвитку 

суспільства; соціальна справедливість, у тому числі справедливий, 

неупереджений розподіл результатів праці як фундаменту соціального миру; 

належне і кваліфіковане адміністрування, нормування трудових відносин й 

охорона праці; забезпечення права працівників на участь в управлінні 

юридичною особою; збалансованість трудового навантаження працівника, з 

одного боку, і його потреба у відпочинку, відтворенні здоров’я і 

професійного потенціалу, у вихованні дітей і розвитку сім’ї – з другого; 

відповідність трудової функції працівника його професійній кваліфікації, 

компенсація наявної невідповідності професійним навчанням за рахунок 

роботодавця; безперервне професійне навчання протягом трудового життя, 

створення працівникам рівних можливостей щодо їх професійного зростання, 

підготовки, перепідготовки й підвищення кваліфікації; загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування трудового доходу та соціальних послуг на 

випадок повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати 

годувальника, безробіття, а також у старості; гарантування державою 

реалізації права на колективні переговори й соціальний діалог з метою 

поліпшення організації виробництва й умов праці, соціально-економічного 

розвитку трудових колективів; забезпечення права працівників і 

роботодавців на свободу об’єднання для реалізації своїх прав та інтересів; 
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гарантування профспілкової автономії для представництва й захисту 

індивідуальних і колективних прав та інтересів членів профспілки; поєднання 

можливостей для самозахисту працівником своїх прав з колективним 

захистом, у тому числі шляхом представництва його інтересів професійною 

спілкою; гарантування права працюючих на страйк; безперешкодне 

здійснення громадського контролю профспілок за додержанням трудових 

прав; відповідальність посадових осіб органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування за дії або бездіяльність, що призвели до 

порушення прав працівника чи не дозволили захистити їх належним чином; 

повага до людської гідності працівника, його особистих моральних та інших 

цінностей, невтручання в особисте життя його та його сім’ї, крім випадків, 

прямо встановлених законом. 

Загалом позитивно оцінюючи останню в часі спробу окреслення кола 

основних принципів правового регулювання трудових відносин, висловимо 

певні міркування й зауваження щодо неї. Так, трактування верховенства 

права як одного з трудоправових принципів є дещо невиправданим, адже цей 

принцип є збірним, становить собою похідну засаду права від усіх загальних, 

ціннісний їх сплав. Він є фундаментом, на якому ґрунтуються більш 

конкретні спеціальні принципи. При цьому принцип верховенства права не 

варто ототожнювати з принципом законності, оскільки перший є ширшим за 

своєю значимістю. Для підтвердження цього наведемо думку Б. Таманаги, 

що верховенство права слід розглядати з урахуванням 2-х основних 

концепцій – формальної та матеріальної (змістовної). Основна ж відмінність 

між ними полягає в тому, що перша зосереджується на належних джерелах і 

формі законності, тоді як друга включає також вимоги до змісту закону [342, 

с. 106-131]. Іншими словами, крім імперативів законності (діяти в межах 

своєї компетенції, суворо й неухильно керуватись у своїй діяльності 

Конституцією та законами України), принцип верховенства права містить ще 

й якісну характеристику закону, його доступність, певну передбачуваність 

наслідків від його реалізації, ефективність юридичних способів здійснення й 
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захисту інтересів суб’єктів права. Зокрема, принцип верховенства права 

зосереджується на питанні, яким має бути право, для того, щоб стримувати 

державу й забезпечувати свободу [343, с. 159], тоді як законність 

зосереджена на формальному аспекті – відповідності дій закону.  

Принцип визнання праці вищою соціальною цінністю суспільства не 

відповідає припису ч. 1 ст. 3 Конституції, за якою найвищою соціальною 

цінністю в Україні визнаються людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, 

недоторканність і безпека. Із філософських позицій одним з найбільш 

містких є визначення цінності запропоноване П. Менцером: цінність – це те, 

що «… почуття людей диктує визнати таким, що стоїть над усім і до чого 

можна прагнути, щоб споглядати, ставитися з повагою, визнанням, 

пошаною» [344, с. 77]. Найвищою гуманістичною цінністю є права і свободи 

людини, позаяк без них втрачається сама суть людської особистості, сенс її 

існування 345, с. 34. С. С. Алексєєв пише: «... За допомогою права стає 

можливим поширювати високі прояви розуму, трансцендентальні цінності – 

духовні, моральні засади, ідеали – на сферу зовнішніх, практичних відносин» 

[346, с. 704]. На практиці це означає створення державою умов, у яких 

відтворюються цінності у сфері суспільних відносин у виді свободи людини, 

що виражена в суб’єктивних правах і охороняється законом. Ідея прав 

людини відображає її цінність саму по собі, яка не може бути зведена до 

виконуваної нею соціальної ролі. Людина не може розглядатися просто як 

засіб досягнення певних соціальних цілей. Ідея її прав має нормативно-

критичний характер. І це закономірно, адже «Живу душу права складають 

права особистості – природжені, невідчужувані, дані від природи», вони ж 

становлять і ядро правової системи, демонструючи гуманізм і цінність права 

[347, с. 115]. Права і свободи людини, як важливі цінні орієнтири суспільного 

розвитку, за своєю суттю історично та нормативно формували і продовжують 

формувати умови і способи життєдіяльності людей, об’єктивно необхідні для 

суспільного прогресу, забезпечення гармонійної взаємодії індивіда, 

суспільства, держави і природного середовища. Еволюція цього інституту 
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відбувалась у першу чергу в напрямку певного обмеження публічної влади, 

як противага всевладдю держави 348, с. 8. За своїм змістом права людини 

окреслюють простір її особистої автономії, який забезпечує умови її 

самореалізації. Держава, її органи й посадові особи зобов'язані шанувати, 

захищати й гарантувати права особи. Не повинно бути привілеїв чи обмежень 

за ознаками національності, мови, релігії, статі, політичних переконань, 

суспільного становища тощо. Державна влада визнає права людини основою 

демократичного розвитку суспільства. Для правової держави їх охорона й 

захист, забезпечення меж свободи особи в суспільстві, неприпустимість 

порушення простору її свободи – це не просто її органічні політико-правові 

функції, це її головна мета, якій мають підкорюватися всі її дії. Отже, 

утвердження та забезпечення всіх без винятку прав і свобод людини, а не 

тільки у трудоправовій площині, є головним обов’язком держави. Ось чому 

правовим принципом слід закріпити припис «праця не є товаром». 

Із практичної точки зору презумпцію правомірності правової позиції, 

рішення чи дії працівника, якщо різні нормативно-правові акти припускають 

неоднозначне трактування його прав чи обов’язків, логічніше було б 

помістити у гл. 2 «Нормативно-правові та інші акти, що регулюють трудові 

відносини» (Книги першої «Загальні положення») ТК України. 

Якщо відповідно до Конституції України будь-яке пряме або непряме 

обмеження прав чи встановлення прямих або непрямих переваг при 

укладенні, зміні або припиненні дії трудового договору залежно від 

походження, соціального чи майнового стану, расової й національної 

приналежності, статі, мови, політичних поглядів, релігійних переконань, 

членства у професійній спілці або в іншому об'єднанні громадян, роду й 

характеру занять, місця проживання не допускається, то при нормативній 

фіксації принципу рівності прав і можливостей працівників не є правильним 

виділення в ньому гендерної рівності, оскільки стать є тільки однією, поряд із 

іншими підстав, за якими встановлення переваг чи обмеження трудових прав 

заборонено. 

nau://ukr/254к/96-ВР/
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Позитивно ставлячись до нормативної фіксації принципу заборони 

дискримінації, привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, 

політичних, релігійних чи інших переконань, статі, етнічного або соціального 

походження, майнового стану, місця проживання, за мовними чи іншими 

ознаками у сфері праці, забезпечення особам, які зазнали такої дискримінації, 

права на звернення до суду щодо визнання цього факту та його усунення, а 

також відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок дискримінації, висловимо 

переконання, що цей принцип сформульований невдало.  

По-перше, термін «дискримінація» за ст. 1 Конвенції МОП №111 «Про 

дискримінацію в галузі праці та занять» 1958 р. [349] (ратифікована 

Україною 30 червня 1961 р. [350]) охоплює: (a) будь-яке розрізнення, 

недопущення чи перевагу, що робиться за ознакою раси, кольору шкіри, 

статі, релігії, політичних переконань, іноземного або соціального 

походження і призводить до знищення або порушення рівності можливостей 

чи поводження в галузі праці й занять; (б) будь-яке інше розрізнення, 

недопущення чи перевагу, що призводить до знищення або порушення 

рівності можливостей чи поводження в галузі праці й занять і визначається 

відповідним членом Організації після консультації з представницькими 

організаціями роботодавців і працівників (де такі є) та з іншими 

відповідними органами. А тому вказувати на загальну заборону 

дискримінації, привілеїв чи обмежень некоректно, оскільки перша категорія є 

більш широкою і включає дві наступні; 

По-друге, ведучи мову про заборону дискримінації, ми не повинні 

додатково вказувати на необхідність забезпечення особам, які її зазнали, 

права на звернення до суду щодо визнання цього факту та його усунення, а 

також на відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок дискримінації. Це й так 

зрозуміло, адже згідно зі ст. 7 Закону України «Про засади запобігання та 

протидії дискримінації в Україні» [351] державна політика щодо запобігання 

та протидії дискримінації спрямована не тільки на недопущення останньої, а 

й на (а) застосування позитивних дій, (б) створення умов для своєчасного 
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виявлення фактів дискримінації та забезпечення ефективного захисту осіб 

та/або груп осіб, які постраждали від неї, (в) виховання і пропаганду серед 

населення України поваги до осіб незалежно від їх певних ознак, а також на 

поширення просвітницької діяльності у цій сфері. Особа, яка вважає, що 

стосовно неї має місце дискримінація, вправі звернутися зі скаргою до 

державних органів, органів влади АРК, органів місцевого самоврядування чи 

їх посадових осіб, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини 

та/або до суду в порядку, визначеному законом. Реалізація зазначеного права 

не може бути підставою для упередженого ставлення до цієї особи, а також 

не повинна спричинити жодних негативних наслідків для неї, як і для інших 

осіб, які скористалися таким правом. Особа має право на відшкодування 

матеріальної й моральної шкоди, завданих їй унаслідок дискримінації. 

Особи, винні в порушенні вимог законодавства про запобігання та протидію 

дискримінації, несуть цивільну, адміністративну або кримінальну 

відповідальність. 

Абзац. 7 ч. 1 ст. 2 проекту ТК поширює заборону не тільки на 

примусову працю, а й на дитячу. При цьому ігнорується те, що як за 

міжнародними актами (ст. 2 Європейської конвенції про громадянство [352] 

(ратифікована Україною 20 вересня 2006 р. [353]), ст. 2 Конвенції про 

контакт з дітьми [354] (ратифікована Україною 20 вересня 2006 р. [355]), ст. 

4 Конвенції Ради Європи про заходи щодо протидії торгівлі людьми [356] 

(ратифікована Україною 21 вересня 2010 р. [357]) та ін.), так і національним 

законодавством (ст. 6 Сімейного кодексу України [358], ст. 1 Закону України 

«При громадянство України» [359], ст. 1 Закону України «Про протидію 

торгівлі людьми» [360], ст. 1 Закону України «Про охорону дитинства» [361], 

ст. 2 Закону України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми» [362] та ін.) 

дитиною є будь-яка особа віком до 18-ти років, а дитинство – період 

розвитку людини до досягнення повноліття.  

Згідно зі ст. 1 Конвенції МОП №182 «Про заборону та негайні заходи 

щодо ліквідації найгірших форм дитячої праці» (1999 р.) [363] (ратифікована 
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Україною 5 жовтня 2000 р. [364]) кожна держава, яка ратифікує цей 

документ, вживає ефективних заходів щодо заборони й ліквідації найгірших 

форм дитячої праці. За цією Конвенцією конструкція «найгірші форми 

дитячої праці» включає: (a) усі форми рабства або практику, подібну до 

нього (наприклад, продаж дітей і торгівля ними, боргова кабала та кріпосна 

залежність), а також примусова чи обов'язкова праця, в тому числі примусове 

чи обов'язкове вербування дітей для використання їх у збройних конфліктах; 

(б) використання, вербування або пропонування дитини для зайняття 

проституцією, виробництва порнографічної продукції чи для порнографічних 

вистав; (в) використання, вербування або пропонування дитини для 

незаконної діяльності, зокрема, для виробництва і продажу наркотиків (як це 

визначено у відповідних міжнародних договорах); (г) роботу, яка за своїм 

характером чи умовами, в яких вона виконується, може завдати шкоди 

здоров'ю, безпеці чи моральності дітей. Ця норма відтворена у ч. 5 ст. 21 

Закону України «Про охорону дитинства».  

Кожна держава вживає всіх необхідних заходів для забезпечення 

ефективного застосування та дотримання положень, які втілюють в життя 

розглядувану Конвенцію, в тому числі шляхом введення та застосування 

кримінальних або залежно від обставин інших санкцій. Кожна держава 

вживає в установлені строки заходів, спрямованих: (а) на недопущення 

залучення дітей до найгірших форм дитячої праці; (б) на надання необхідної 

та належної прямої допомоги для припинення заняття дітей такими формами 

праці, для їх реабілітації й соціальної інтеграції; (в) на надання всім дітям, 

звільненим від найгірших форм дитячої праці доступу до безплатної 

початкової освіти, а в разі можливості й потреби − до професійно-технічної 

підготовки; (г) на виявлення дітей, які знаходяться в особливо тяжкому стані, 

й на допомогу таким дітям; (д) на врахування особливостей становища 

дівчат.  

Отже, застосування роботодавцем праці дітей взагалі-то є можливим; 

забороняються тільки найгірші форми дитячої праці, випадки якої вичерпно 
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передбачені в чинному законодавстві. Забороняється також залучення дітей 

до участі у важких роботах і роботах зі шкідливими або небезпечними 

умовами праці, а також у підземних роботах і до праці понад установлений 

законодавством скорочений робочий час. Порядок застосування праці дітей 

визначається законодавством України про працю. За загальним правилом 

громадяни мають право укладати трудові договори з 16 років (ст. 188 КЗпП). 

За згодою одного з батьків або особи, яка їх замінює, можуть прийматися на 

роботу особи, які досягли 15 років. Для підготовки молоді для продуктивної 

праці допускається прийом на роботу учнів загальноосвітніх шкіл, 

професійно-технічних училищ і вищих навчальних закладів першого та 

другого рівнів акредитації для виконання легкої роботи, яка не завдає шкоди 

здоров'ю й не порушує учбовий процес, у вільний від навчання час по 

досягненні ними 14 років, але за згодою одного з батьків або особи, яка їх 

замінює.  

Не відходить від наведеного підходу і ст. 20 проекту ТК України 

(реєстраційний №1658, текст доопрацьований від 20 травня 2015 р.), 

закріплюючи:  

− працівником може бути особа, яка досягла 16-річного віку;  

− у трудові відносини можуть вступати особи, які досягли 15 років, за 

наявності письмової згоди одного з батьків або особи, яка їх замінює;  

− для підготовки молоді до праці допускається прийняття на роботу 

учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів (для 

виконання легкої роботи, що не завдає шкоди здоров’ю й не порушує 

учбовий процес) у вільний від навчання час по досягненні ними 14-річного 

віку за письмовою згодою одного з батьків або особи, яка їх замінює;  

− в кінематографії, театральних, концертно-видовищних та інших 

творчих організаціях дозволяється за письмовою згодою одного з батьків або 

особи, яка їх замінює, приймати на роботу осіб, які не досягли 14-річного 

віку, для участі в концертах, виставах, інших заходах, а також у створенні 

кінофільмів або інших творів мистецтва, якщо це не завдає шкоди їх 

nau://ukr/322-08|st188/
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здоров’ю, моральному розвитку і процесу навчання.  

Сумнівним вбачається принцип обов’язкової оплати всієї затраченої 

праці та рівної оплати за рівноцінну працю. Виникає запитання: як саме, ким 

визначатиметься затрачена праця і як бути із закликом до рівної оплати, 

особливо на підприємствах недержавної форми власності? Згідно зі ст. 4 

Закону України «Про оплату праці» [365] джерелом коштів на оплату праці 

працівників госпрозрахункових підприємств є частина доходу та інші кошти, 

одержані внаслідок їх господарської діяльності. Для установ та організацій, 

які фінансуються з бюджету, – це кошти, що виділяються з відповідних 

бюджетів, грантів, а також частина доходу, отриманого внаслідок 

господарської діяльності чи з інших джерел. Об'єднання громадян оплачують 

працю найманих працівників з коштів, що формуються згідно з їх статутами. 

Організація оплати праці здійснюється на підставі: (а) законодавчих та інших 

нормативних актів, (б) генеральної угоди на національному рівні, (в) 

галузевих (міжгалузевих), територіальних угод, (г) колективних договорів; 

(д) трудових договорів і (е) грантів. Суб'єктами такої організації є: (а) органи 

державної влади та органи місцевого самоврядування; (б) роботодавці, їх 

організації, об'єднання таких організацій або їх представницькі органи; (в) 

професійні спілки, їх об'єднання або їх представницькі органи; (г) 

працівники. При цьому держава регулює оплату праці працівників 

підприємств усіх форм власності виключно шляхом: (а) установлення 

розміру мінімальної заробітної плати та інших державних норм і гарантій, (б) 

установлення умов і розмірів оплати праці керівників підприємств, 

заснованих на державній і комунальній власності, працівників підприємств, 

установ та організацій, що фінансуються чи дотуються з бюджету, а також 

(в) оподаткування доходів працівників. Відповідно ч. 2 ст. 94 КЗпП України 

розмір заробітної плати залежить від складності та умов виконуваної роботи, 

професійно-ділових якостей працівника, результатів його праці та 

господарської діяльності підприємства. В. М. Вегера обґрунтував, що 

диференціація розміру оплати праці – це встановлені за допомогою 
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централізованого, локального й індивідуального правового регулювання 

чинники, що зумовлюють відмінності в обсязі заробітку певних працівників 

або їх груп. Основні чинники такої диференціації поділяються на економічні 

і правові. Перші охоплюють: (а) попит на роботу та її пропозицію на ринку 

праці, (б) результати господарської діяльності роботодавця й (в) результати 

трудової діяльності працівника. До других належать: (а) ділові якості 

працівника, (б) складність виконуваної роботи й (в) умови праці [366, с. 25-

46]. Як наслідок − принцип обов’язкової оплати всієї затраченої праці й 

рівної оплати за рівноцінну працю має вигляд скоріше гасла радянських 

часів, а не нормативного припису, який може мати на практиці ефективні й 

дієві механізми його реалізації. 

Проблема бідності в Україні набула офіційного визнання після 

затвердження Указом Президента України від 15 серпня 2001 р. №637 

Стратегії подолання бідності [367]. Цей документ встановив значення 

терміна «бідність», єдиний критерій віднесення різних верств населення до 

категорії бідних, визначила основні напрямки та етапи подолання бідності на 

період до 2010 року. За ст. 2 проекту ТК правове регулювання трудових 

відносин ґрунтується в тому числі й на такому принципі: бідність серед 

працюючих є загрозою для індивідуальних свобод, загального добробуту й 

розвитку суспільства. Вважаємо, однак, що оптимальним варіантом 

вирішення проблеми бідності є поєднання активної соціальної політики, 

спрямованої на відновлення і зростання зайнятості населення і на створення 

умов для гідної праці, з ефективною підтримкою найуразливіших його 

верств. Стратегія подолання бідності визначає основні напрямки проведення 

політики її подолання шляхом створення економічно-правових умов для 

збільшення доходів, зростання економічної активності працездатних 

громадян, підвищення ефективності соціальної підтримки найбільш 

уразливих верств населення, а також реформування системи соціального 

захисту громадян.  

Згідно з Державною цільовою соціальною програмою подолання та 
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запобігання бідності на період до 2015 року, затвердженою постановою КМУ 

від 31 серпня 2011 р., №1057 [368], з метою сприяння зайнятості населення та 

розвитку ринку праці передбачається спрямувати зусилля центральних і 

місцевих органів виконавчої влади на:  

− забезпечення збільшення частки зайнятого населення у 

високотехнологічних сферах промисловості;  

− сприяння збільшенню попиту на працю за допомогою державного 

замовлення на створення об'єктів соціальної інфраструктури;  

− зменшення безробіття серед сільського населення шляхом 

стимулювання агропромислової кооперації, розбудови інфраструктури 

виробничого й соціального призначення, системи агросервісну й переробних 

підприємств, доступної для виробників торговельної мережі;  

− підвищення якості та конкурентоспроможності національної робочої 

сили;  

− на сприяння підготовці кадрів вищими та професійно-технічними 

навчальними закладами відповідно до потреб економіки та ринку праці;  

− забезпечення професійної підготовки, перепідготовки та підвищення 

кваліфікації працівників;  

− посилення мотивації до легальної продуктивної зайнятості;  

− недопущення згортання сфери офіційного оформлення праці;  

− сприяння працевлаштуванню осіб, які потребують соціального 

захисту і які нездатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці, а також 

громадян похилого віку;  

− створення рівних можливостей для працевлаштування жінок і 

чоловіків;  

− реалізація діючих механізмів надання молоді, насамперед 

випускникам вищих і професійно-технічних навчальних закладів, першого 

робочого місця;  

− створення умов для роботи молоді у вільний від навчання час;  

− сприяння зайнятості осіб з інвалідністю;  
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− мінімізація негативних наслідків зовнішньої трудової міграції, 

вжиття заходів щодо заохочення повернення трудових мігрантів в Україну і 

сприяння їх адаптації, розширення системи міждержавних договорів про 

взаємне працевлаштування громадян та їх соціальний захист;  

− удосконалення організаційних засад і запровадження механізму 

регулювання праці іноземців.  

З метою вдосконалення механізму оплати праці та соціального діалогу 

як основних чинників створення умов для гідної праці передбачається:  

− удосконалення механізму визначення прожиткового мінімуму та його 

підвищення;  

− підвищення мінімальної заробітної плати;  

− вжиття заходів з легалізації заробітку;  

− покращення умов оплати праці працівників бюджетної сфери, 

державної служби та підвищення рівня оплати їх праці;  

− зростання реальної заробітної плати;  

− забезпечення своєчасної виплати заробітку та недопущення 

виникнення заборгованості з її виплати;  

− ліквідація заборгованості по заробітній платі на підприємствах 

державної форми власності й активізації дій щодо її зменшення на 

підприємствах інших форм власності;  

− посилення ролі колективно-договірного регулювання оплати праці;  

− гарантування захисту прав працівників;  

− залучення всеукраїнських професійних спілок та їх об'єднань і 

всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців до формування соціальної 

й економічної політики держави;  

− зміцнення інститутів соціального діалогу;  

− сприяння укладенню колективних договорів і угод на національному, 

галузевому, територіальному й локальному рівнях.  

Як бачимо, в разі нормативного відбиття спеціальних принципів, 

спрямованих на подолання бідності, констатація того, що серед працюючих 
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вона є загрозою для індивідуальних свобод, загального добробуту й розвитку 

суспільства, втрачає практичний сенс. Показово, що (окрім розглядуваної 

норми) у жодній іншій статті проекту ТК термін «бідність» взагалі не 

згадується. 

Якщо принцип пріоритетного застосування норм міжнародного права у 

сфері соціально-трудових відносин виглядає безспірним, така ж вимога у 

проекті ТК України щодо здійснення правосуддя вбачається необдуманою. 

Право на правосуддя дійсно займає особливе місце серед загальновизнаних 

прав людини, оскільки за умов його неналежної реалізації втрачається 

можливість захисту працівників від порушення гарантованих прав. Оскільки 

згідно зі ст. 124 Конституції України правосуддя в Україні здійснюється 

виключно судами, делегування функцій останніх, а також їх привласнення 

іншими органами чи посадовими особами не допускається. Зазначені 

принципи забезпечують реалізацію конституційного права на судовий захист, 

яке не може бути обмежене навіть в умовах воєнного або надзвичайного 

стану (ст. 64 Основного Закону). Б. В. Малишев формулює тезу, що 

правосуддя можливе лише в суспільствах, де діють стандарти демократії. Під 

правосуддям слід розуміти спосіб вирішення спору про право, який 

здійснюється спеціальними органами державної влади – судами, акти яких 

забезпечуються авторитетом держави, на підставі закону та принципів 

справедливості, рівності, свободи й гуманізму, а також на постійній та 

професійній основі [369, c. 37]. Підтримуємо позицію вчених, що правосуддя 

– це правозастосовна діяльність суду з розгляду й вирішення у 

встановленому законом процесуальному порядку віднесених до його 

компетенції цивільних, господарських, кримінальних та адміністративних 

справ з метою охорони прав та свобод людини і громадянина, прав і 

законних інтересів юридичних осіб та інтересів держави [370, c. 50]. Трудові 

спори розглядаються в порядку цивільного й адміністративного судочинства. 

Правосуддя по цивільних справах можна визначити як функціональну 

діяльність суду з розгляду й законодавчого вирішення цивільно-правових 
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спорів відповідно до цивільної юрисдикції. Правосуддя по адміністративних 

справах є діяльністю адміністративного суду з розгляду й вирішення 

адміністративних справ у сфері публічно-правових відносин. 

Проілюструємо важливість неухильного дотримання окреслених вище 

конституційних положень прикладом із судової практики. Конституційний 

Суд України у рішенні по справі про охорону трудових прав депутатів 

місцевих рад [371], зайняв позицію, що питання кадрової політики, 

службової кар'єри, оцінки виконання працівником своїх функцій на 

відповідному підприємстві, в установі чи організації, в державному органі, 

які змушена розглядати рада при наданні (ненаданні) попередньої згоди 

відповідно до частин 1 і 2 ст. 28 Закону України «Про статус депутатів 

місцевих Рад народних депутатів» [372], не є питаннями місцевого значення 

в розумінні ст. 140 Конституції України. Це насамперед стосується 

діяльності органів та установ, на які згідно зі статтями 3 і 17 Основного 

Закону покладається виконання загальнодержавних функцій щодо 

забезпечення прав і свобод людини, оборони України, захисту її 

суверенітету, територіальної цілісності й недоторканності, державної безпеки 

тощо. За таких обставин має місце перетин організаційно відокремлених 

сфер діяльності – місцевого самоврядування та державного управління, а 

також втручання органів місцевого самоврядування у двосторонні відносини 

між роботодавцем і найманим працівником, начальником і підлеглим. 

Конституційний Суд України констатує, що на час прийняття Закону України 

«Про статус депутатів місцевих Рад народних депутатів» (4 лютого 1994 р.) 

місцеві ради відповідно до Конституції (Основного Закону) України 1978 р. 

входили до єдиної системи представницьких органів державної влади, що 

визначило як їх функції, так і статус депутатів таких рад, у тому числі й 

гарантії трудових прав депутатів, закріплених у частинах 1 та 2 ст. 28 

названого Закону. За чинною Конституцією України політико-правову 

природу місцевих рад принципово змінено: вони є не органами державної 

влади, а представницькими органами місцевого самоврядування, через які 
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реалізується право територіальної громади самостійно вирішувати питання 

місцевого значення в межах Конституції й законів України. Тому 

передбачений спосіб забезпечення трудових прав працівників, обраних 

депутатами місцевих рад, не відповідає суті місцевого самоврядування, 

визначеній у ст. 140 Основного Закону. Крім того, надання відповідною 

місцевою радою попередньої згоди на звільнення депутата цієї ради з роботи, 

від займаної посади, зі служби чи на накладення на нього дисциплінарного 

стягнення містять ознаки попередньої перевірки радою законності дій 

адміністрації (власника) підприємства, установи, організації, командування 

військової частини щодо свого працівника (службовця), що є перебиранням 

функцій суду. Адже ст. 124 Конституції України прямо встановлює, що 

правосуддя в Україні здійснюється виключно судами. Делегування ж 

функцій судів, а також їх привласнення іншими органами чи посадовими 

особами не допускається. 

Юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають 

у державі. Організацію судової влади й відправлення правосуддя в Україні, 

що функціонує на засадах верховенства права відповідно до європейських 

стандартів і забезпечує право кожного на справедливий суд, визначає Закон 

України «Про судоустрій і статус суддів» [373]. Право на правосуддя – це 

комплекс найважливіших і в силу цього конституційно закріплених 

процесуальних прав, покликаних гарантувати захист основних матеріальних 

прав та свобод людини [374, с. 29]. Указане комплексне право включає в себе 

право на швидкий, гласний, неупереджений суд, право на захист, на 

презумпцію невинуватості, право не свідчити проти себе та своїх близьких, 

заборону використовувати в суді докази, отримані незаконним шляхом, 

право обвинуваченого на перегляд вироку вищестоящим судом в 

установленому законом порядку. 

Зайвим вбачається закріплення як галузевого принципу правового 

регулювання відносин у царині праці принципу неприпустимості звуження 

змісту та обсягу прав і свобод працівників при прийнятті нових нормативно-
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правових актів або внесенні змін до діючих. Цей постулат є загальним для 

всієї правової системи України. Він відображений у ч. 3 ст. 22 Основного 

Закону: «При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не 

допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод». 

Конституційний Суд України в мотивувальній частині свого рішення по 

справі про рівень пенсії і щомісячного довічного грошового утримання 

констатував, що зміст прав і свобод людини – це умови й засоби, що 

визначають матеріальні та духовні можливості людини, необхідні для 

задоволення потреб її існування й розвитку, а обсяг прав людини – це 

кількісні показники відповідних можливостей, які характеризують його 

множинність, величину, інтенсивність і ступінь прояву і які виражені в 

певних одиницях виміру. Звуження змісту прав і свобод означає зменшення 

ознак, змістовних характеристик можливостей людини, які відображаються 

відповідними її правами та свободами, тобто якісних характеристик права, а 

звуження їх обсягу – зменшення кола суб'єктів, розміру території, часу, 

розміру або кількості благ чи будь-яких інших кількісно вимірюваних 

показників використання цих прав і свобод, тобто їх кількісної 

характеристики [375]. 

Згідно з правовою позицією вищого органу конституційного 

правосуддя по справі про постійне користування земельними ділянками 

«звуження змісту та обсягу прав і свобод є їх обмеженням. 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. Загальновизнаним 

є правило, згідно з яким сутність змісту основного права в жодному разі не 

може бути порушена» [376]. 

Заперечення викликає об’єднання в одному принципі легальності та 

стабільності трудових відносин. Перша категорія означає відповідність 
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законодавчим вимогам відносин з приводу застосування праці, що виникають 

між працівником і роботодавцем. Так, ч. 3 ст. 24 КЗпП України встановлює, 

що працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового 

договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або 

уповноваженого ним органу, і повідомлення про прийняття працівника на 

роботу центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення 

формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного 

внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Інакше 

кажучи, до початку роботи працівника інформація про його зарахування має 

бути подана до Державної фіскальної служби або її територіальних органів. 

Постановою Кабінету Міністрів України №413 «Про порядок повідомлення 

Державної фіскальної служби та її територіальних органів про прийняття 

працівника на роботу» від 17 червня 2015 р. [377] передбачено, що дата 

наказу (розпорядження) про прийняття працівника на роботу та дата її 

початку різняться між собою (колонки 8 і 9 Додатка до зазначеної 

постанови). Натомість, з точки зору С. М. Прилипка й О. М. Ярошенка, 

стабільність трудових відносин полягає в тому, що однією із головних 

гарантій і основою механізму, що сприяє стабільності трудового договору і 

трудового правовідношення, є обмеження підстав припинення трудових 

правовідносин з ініціативи роботодавця. Це означає, по-перше, що підстави 

припинення трудових правовідносин не можуть встановлюватися 

нормативними актами, нижчими за закон; по-друге, у законах можуть 

встановлюватися підстави звільнення з ініціативи роботодавця, в основі яких 

лежать об’єктивно зумовлені фактори. Згідно з частинами 3 та 4 ст. 36 КЗпП 

зміна підпорядкованості підприємства, установи, організації не припиняє дії 

трудового договору. У разі зміни власника підприємства, а також у разі його 

реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) дія 

трудового договору працівника продовжується. За ст. 39-1 КЗпП якщо після 

закінчення строку трудового договору трудові відносини фактично тривають 

і жодна із сторін не вимагає їх припинення, дія цього договору вважається 

nau://ukr/413-2015-п/
nau://ukr/413-2015-п/


293 

 

продовженою на невизначений строк. Трудові договори, що були 

переукладені один чи декілька разів, вважаються такими, що укладені на 

невизначений строк» [378, с. 95, 96]. 

Категорично не погоджуємося з визнанням трудоправовим принципом 

указівки безумовного дотримання державних соціальних стандартів, норм і 

нормативів. Відповідно до ст. 1 Закону України «Про державні соціальні 

стандарти та державні соціальні гарантії» [379] державні соціальні стандарти 

– це встановлені законами, іншими нормативно-правовими актами соціальні 

норми й нормативи або їх комплекс, на підставі яких визначаються рівні 

основних державних соціальних гарантій для людини, а соціальні норми й 

нормативи – це показники необхідного споживання нею продуктів 

харчування, непродовольчих товарів і послуг, а також забезпечення 

освітніми, медичними, житлово-комунальними, й соціально-культурними 

послугами. Державні соціальні стандарти й нормативи застосовуються у 

сферах: (а) доходів населення; (б) соціальних послуг; (в) житлово-

комунального обслуговування; (г) транспортного обслуговування та зв'язку; 

(д) охорони здоров'я; (е) забезпечення навчальними закладами; (є) 

обслуговування закладами культури; (ж) обслуговування закладами фізичної 

культури та спорту; (з) побутового обслуговування, торгівлі та громадського 

харчування. Ці стандарти у сфері доходів населення встановлюються з метою 

встановлення розмірів державних соціальних гарантій оплати праці, виплат 

за обов’язковим державним соціальним страхуванням, права на отримання 

інших видів соціальних виплат і державної соціальної допомоги та їх 

розмірів, а також визначення пріоритетності напрямків державної соціальної 

політики. Основними державними соціальними гарантіями, які мають істотне 

значення для трудового права є: (а) мінімальний розмір заробітної плати і (б) 

індексація доходів населення з метою підтримання достатнього життєвого 

рівня громадян і купівельної спроможності їх грошових доходів в умовах 

зростання цін. Приписи щодо цих гарантій знайшли відображення серед 

перелічених у ст. 2 проекту ТК України основних принципів правового 
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впорядкування відносин у царині праці. 

Близькими за змістовним наповненням, цільовою спрямованістю і 

підлягаючими об’єднанню є принципи заборони морального тиску, погроз 

тощо, що мають на меті вплинути на зміну умов трудового договору, умов 

праці, невигідних для працівника, а також поваги до його людської гідності, 

особистих моральних та інших цінностей і невтручання в особисте життя 

працівника та його сім’ї. 

Виходячи з того, що за ч. 2 ст. 4 Закону України «Про соціальний 

діалог в Україні» [380] суб’єктами соціального діалогу на локальному рівні з 

боку працівників є первинні профспілкові організації, а за їх відсутності – 

вільно обрані для ведення колективних переговорів представники 

(представник) найманих працівників, видається більш виваженим вести мову 

про принцип безперешкодного здійснення громадського контролю за 

додержанням трудових прав не тільки профспілками, а й іншими 

представниками найманих працівників. Ця теза підтверджується й ч. 1 ст. 5 

Закону України «Про громадські об’єднання» [381]: «Ніхто не може бути 

примушений до вступу у будь-яке громадське об'єднання. Належність чи 

неналежність до громадського об'єднання не може бути підставою для 

обмеження прав і свобод особи або для надання їй органами державної 

влади, іншими державними органами, органами влади Автономної 

Республіки Крим, органами місцевого самоврядування будь-яких пільг і 

переваг», а також ч. 1 ст. 5 Закону України «Про професійні спілки, їх права 

та гарантії діяльності» [382]: «Належність або неналежність до профспілок не 

тягне за собою будь-яких обмежень трудових, соціально-економічних, 

політичних, особистих прав і свобод громадян, гарантованих Конституцією 

України, іншими законами України». 

Незрозуміло, яке значення для правової регламентації трудових і 

пов’язаних з ними відносин має принцип загальнообов’язкового державного 

соціального страхування трудового доходу й соціальних послуг на випадок 

повної, часткової або тимчасової втрати робітником працездатності, втрати 
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годувальника, безробіття, а також у старості, позаяк відносини із цього 

приводу загальнообов’язкового державного соціального страхування є 

складником предмета права соціального забезпечення як самостійної галузі у 

правовій системі України. Загальновідомо, що центральне місце серед 

суспільних відносин, що становлять предмет трудового права, займають 

трудові відносини, що виникають як у самому процесі виробництва 

матеріальних і духовних благ, так і у сфері послуг та обслуговування, де 

застосовується праця осіб, організованих на засадах суспільної кооперації 

праці. Окрім указаної групи відносин, до предмета трудового права входять 

також відносини, пов’язані з трудовими, а саме щодо: працевлаштування, 

організації й управління працею, підготовки, перепідготовки та підвищення 

кваліфікації, матеріальної відповідальності працівників і роботодавців, 

соціального партнерства, встановлення умов праці, розгляду трудових 

спорів, нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю. Як 

доводить О. М. Ярошенко: «Предмет права соціального забезпечення – це 

широка система суспільних відносин по задоволенню першочергових і 

найнеобхідніших потреб тих громадян та їх сімей, які з об’єктивних, 

визнаних суспільством (державою) поважних причин опинились у складних 

(здебільшого негативних) життєвих ситуаціях, шляхом надання їм допомоги 

в різних організаційно-правових формах. Під обставинами, які призводять до 

складної життєвої ситуації треба розуміти вік, хворобу, повну, часткову та 

тимчасову втрату працездатності, безробіття, інвалідність, бідність, 

безпритульність, малозабезпеченість, самотність, сирітство, тимчасову 

непрацездатність, смерть годувальника, стихійне лихо, техногенну 

катастрофу, нещасний випадок на виробництві, професійне захворювання та 

інші визначені на законодавчому рівні обставини» [383, с. 64]. На сьогодні, 

предметом розглядуваної галузі права є такі види суспільних відносин: а) з 

обов’язкового державного соціального страхування; б) зі спеціального 

пенсійного забезпечення окремих категорій громадян; в) з приводу 

забезпечення їх допомогами; г) з надання громадянам натуральних 
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соціальних послуг, медичної допомоги й лікування; д) із забезпечення їх 

компенсаційними виплатами; е) щодо встановлення юридичних фактів, 

реалізації й захисту права на той чи інший вид соціального забезпечення. 

Іншими словами, усі ці відносини мають процедурно-процесуальний 

характер. 

Абзац 27 ч. 1 ст. 2 проекту ТК до трудоправових принципів відносить 

гарантування державою реалізації права на колективні переговори й 

соціального діалогу. Згідно зі ст. 1 Закону України «Про соціальний діалог в 

Україні» соціальний діалог становить собою процес визначення та зближення 

позицій, досягнення спільних домовленостей та прийняття узгоджених 

рішень сторонами цього діалогу, які представляють інтереси працівників і 

роботодавців та органів виконавчої влади й органів місцевого 

самоврядування, з питань формування та реалізації державної соціальної та 

економічної політики, регулювання трудових, соціальних та економічних 

відносин. Оскільки в КЗпП і в Законі України «Про колективні договори і 

угоди» [384] дефініція поняття «колективні переговори» не міститься, 

наведемо його визначення зі ст. 2 Конвенції МОП №154 «Про сприяння 

колективним переговорам» 1981 р. [385] (ратифікована Україною 4 лютого 

1994 р. [386]): колективні переговори – це всі переговори, що відбуваються 

між підприємцем, групою підприємців або однієї чи кількома організаціями 

підприємців, з одного боку, і однією чи декількома організаціями трудящих – 

з другого, з метою визначення умов праці й зайнятості, регулювання 

відносин між підприємцями і трудящими, упорядкування відносин між 

підприємцями (чи їх організаціями) й організацією (чи організаціями) 

трудящих. Колективні переговори з укладення колективних договорів і угод є 

однією із форм здійснення соціального діалогу, поряд із обміном 

інформацією, консультаціями та узгоджувальними процедурами. 

Виокремлювати переговори із інших рівноцінних форм соціального діалогу 

немає сенсу. 

У вимозі відповідності трудової функції працівника його професійній 
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кваліфікації некоректним видається використання останнього 

словосполучення. Класифікатор професій ДК 003:2010, затверджений 

наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та 

споживчої політики від 28 липня 2010 р., №327 [387], елементами трудової 

функції визнає професію, спеціальність, кваліфікацію й посаду. Професія – 

це рід трудової діяльності людини, яка володіє комплексом спеціальних 

знань, практичних навичок, одержаних шляхом спеціальної освіти, навчання 

чи досвіду, що дають можливість виконувати роботу в певній сфері 

суспільного виробництва з урахуванням різних форм власності чи 

господарювання. Спеціальність – є сукупністю набутих шляхом спеціальної 

підготовки та досвіду роботи знань, умінь і навичок, необхідних для 

виконання певного виду трудової діяльності в межах даної професії. 

Кваліфікація становить собою рівень підготовленості, майстерності, ступінь 

готовності до виконання праці за відповідною спеціальністю чи посадою, що 

визначається розрядом, класом чи іншими атестаційними категоріями. Як 

бачимо, кваліфікація визначається за спеціальністю, яка, у свою чергу, існує 

в межах тієї чи іншої професії. Ось тому використання терміна «професійна 

кваліфікація» як легального є недопустимим. 

З огляду на вищенаведене міркування, з метою досягнення балансу 

прав і законних інтересів сторін трудових правовідносин і керуючись 

міжнародно-правовими стандартами в цій царині, вважаємо за доцільне ст. 2 

«Основні принципи правового регулювання відносин у сфері праці» проекту 

Трудового кодексу України викласти в такій редакції:  

«Правове регулювання відносин у сфері праці ґрунтується на таких 

принципах, як-от: 

– праця не є товаром; 

– свобода праці, що включає право на працю, яку кожен вільно обирає 

або на яку вільно погоджується; 

– захист від безробіття і сприяння у працевлаштуванні; 
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– пріоритет життя і здоров'я працівників, повної відповідальності 

роботодавця за створення належних, безпечних і здорових умов праці; 

– заборона дискримінації у сфері праці;  

– заборона примусової праці та найгірших форм дитячої праці; 

– поєднання державного й договірного регулювання трудових 

відносин; 

– пріоритет міжнародно-правових стандартів у сфері праці; 

– відповідність трудової функції працівника його професії, 

спеціальності, кваліфікації та посаді; 

– легальність трудових відносин; 

– стабільність трудових відносин; 

– доступність та безперервність професійного розвитку працівника; 

– гарантування працівникам своєчасної й у повному розмірі виплати 

заробітної плати, не нижчої від установленої законом; 

– забезпечення права працівників на участь в управлінні роботодавцем 

– юридичною особою; 

– повага до честі, гідності та професійної репутації працівника; 

– соціальний діалогу у сфері праці; 

– гарантування права працівників на вирішення індивідуальних і 

колективних трудових спорів, у тому числі права на страйк; 

– свобода об’єднання працівників і роботодавців для реалізації та 

захисту своїх прав і задоволення законних інтересів; 

– судовий захист трудових прав і законних інтересів учасників 

трудових відносин; 

– здійснення державного нагляду й контролю за додержанням 

законодавства про працю; 

– безперешкодне здійснення представницькими організаціями 

працівників громадського контролю за додержанням законодавства про 

працю». 
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Висновки до розділу 3 

За результатами компоративітського дослідження принципів правового 

регулювання відносин у сфері праці в Україні та зарібіжних країнах зроблено 

наступні наукові теоретичні висновки і прикладні рекомендації: 

1. Історична ґенеза принципів правового регулювання відносин у сфері 

праці в Україні об’єднує такі основні періоди: 

1-й (до 1917 р.) – оскільки до реформи 1861 р. виробництво переважно 

ґрунтувалося на примусовій праці кріпаків, вести мову про формування 

інституту захисту трудових прав особи не доводиться. Разом із тим уже тоді 

з'явилися перші нормативні акти, покликані захистити працюючих на 

підприємствах людей від непомірної влади господарів (Положення про 

відносини між господарями фабричних закладів і робочими людьми, які 

вступають до них за наймом 1835 р.).  

3 червня 1886 р. було прийнято Закон «Про затвердження проекту 

правил про нагляд за фабричною промисловістю, про взаємні відносини 

фабрикантів і робітників і про збільшення числа чинів фабричної інспекції». 

Умовно цей акт можна поділити на 3 основні частини. Перша регламентувала 

організацію адміністративно-юстиційного нагляду за дотриманням 

належного благоустрою й порядку на фабриках і заводах, який було 

покладено на місцеве губернське начальство. Сприяння останньому повинні 

були надавати поліція, чини фабричної інспекції й губернські присутствія по 

фабричних і гірничозаводських справах. Друга встановлювала порядок 

найму, звільнення й оплати праці робітників. Найм мав тепер здійснюватися 

на підставі норм зазначеного Закону, а не положень Зводу цивільних законів. 

Третя стосувалася правил внутрішнього розпорядку, покарань і штрафів. 

Основні елементи договору найму – робочий час і заробітна плата − 

визначалися виключно підприємцем. За робітником залишалося тільки право 

погодитися або не погодитися зі зробленою йому пропозицією. Вносити якісь 
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свої пропозиції, указувати на необхідність чи бажаність будь-яких змін 

розроблюваних власником в умовах праці, робітник не мав права. Отже, за 

тогочасним законодавством ні про яке соціальне партнерство не йшлося. 

Страйк і підбурення до нього, як і самовільна відмова від роботи, 

заборонялися під страхом тюремного арешту. Фабричне законодавство 

передбачало мінімальні гарантії всім робітникам приватних промислових 

закладів. На підприємствах, що належали державній казні, цей мінімум 

установлювався в адміністративному порядку. У централізованому порядку 

встановлювались: (а) максимальна тривалість робочого дня; (б) регулярність 

видачі робітникам належного їм заробітку; (в) виплата останнього виключно 

грошима; (г) пенсійне забезпечення робітників і службовців промислових 

підприємств та ін. Однак, у цей період методи державного й індивідуально-

договірного регулювання так і не були доповнені ще одним необхідним 

компонентом, що забезпечує стійкість правового регулювання праці, – 

методом колективно-договірного регулювання. Останній, порівняно із 

централізованим, володіє більшим динамізмом, більшою мірою здатен 

уловити й урахувати локальну специфіку, особливості підприємства, 

становище різних категорій працівників на ньому. 

У рамках фабричного законодавства відносини трудового найму 

поступово переносяться зі сфери приватного цивільного права у сферу права 

публічного. Прийняття указаного законодавства мало двоєдину ціль: по-

перше, полегшення становища працівників; по-друге, введення сторін у 

правові межі. Визнаючи економічну залежність працюючих від роботодавців, 

це законодавство охороняє інтереси перших як більш слабкої сторони 

шляхом обмеження права других включати довільні умови в договори найму. 

Як наслідок, йдеться про поступове поєднання у трудоправовій царині 2-х 

основних засад регулювання (а) прямого державного і (б) договірного.  

2-й (1918 – 1921 рр.) – відбувається відмова від права на працю на 

користь принципу «хто не працює, той не їсть» (ст. 38 Конституції УСРР). 

Праця визнається обов’язком усіх громадян країни, втрачає ознаки найманої, 
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а робітники і службовці працюють не тому, що вони найняті, а тому, що 

держава зобов'язує їх працювати. 

У сфері залучення до праці й розподілу робочої сил повністю панує 

принцип примусу. Загальна трудова повинність (паливна, 

сільськогосподарська, будівельна, дорожня, продовольча, снігова, гужова, в 

боротьбі з наслідками громадських лих тощо) спочатку застосовується тільки 

щодо представників нетрудящих та експлуататорських класів, але поступово 

поширюється на всіх працездатних громадян віком з 16 років. Учні всіх шкіл 

виконують трудову повинність у школі. Громадяни примусово залучались до 

виконання громадських робіт на наперед установлених умовах. Праця 

застосовувалась у формі організованого співробітництва, надання 

індивідуальних особистих послуг, виконання певної окремої роботи. 

Реалізація принципу загальної трудової повинності виключала добровільні 

угоди у сфері праці. Комітетам із загальної трудової повинності надавалося 

право передавати народному суду осіб, винних: (а) в ухиленні від обліку і 

явки за трудовою повинністю; (б) як у дезертирстві з робіт, так і в 

підбурюванні до цього; (в) у користуванні підробленими документами, у їх 

виготовленні з метою ухилення від трудової повинності; (г) у повідомленні в 

якості посадових осіб завідомо неправдивих відомостей у тих же цілях; (д) у 

навмисному псуванні знарядь праці та матеріалів; (е) у недбалій організації 

робіт і безгосподарному використанні мобілізованою сили; (ж) у пособництві 

зазначеним діянням й у приховуванні винних у цьому та ін. У випадках 

особливої злісності ці комітети мали повноваження передавати винних 

революційному трибуналу.  

Позаяк залучення громадян до трудової діяльності відбувалося за 

рішенням відділу розподілу робочої сили, тобто на підставі 

адміністративного акта, у КЗпП 1918 р. не знайшлося місця для центрального 

інституту трудового права, яким є трудовий договір.  

Правове регулювання трудових відносин не містило ознак 

обов’язковості. Законодавство про працю поширювалося на осіб, які 
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працюють за винагороду, й визнавалися обов'язковим для всіх підприємств, 

установ і господарств, а також приватних осіб, які застосовують чужу працю 

за винагороду. Умови праці хліборобів на землях, наданих їм у користування, 

регламентувалися Кодексом законів про землю.  

Відбувається максимальна централізація правового регулювання 

більшості умов праці. Законодавство про працю твердо фіксувало рівень 

трудових прав і не допускало їх зміни в будь-який бік, в тому числі й 

покращання. Розмір оплати праці, умови й порядок її видачі визначалися 

спеціальними тарифами. Усі трудящі відповідної професії розподілялися по 

групах і категоріях, установлювався для кожної з них певний розмір 

винагороди. При цьому останній не міг бути нижчим прожиткового 

мінімуму, встановленого для населення кожної з місцевостей. При 

визначенні розміру винагороди бралися до уваги: (а) важкість праці, (б) 

небезпека її умов; (в) складність і точність роботи, (г) ступінь самостійності 

та відповідальності за її виконання, (д) необхідна для цього ступінь 

навченості й досвідченості. Крім винагороди за надурочні роботи, жодна 

інша додаткова винагорода не допускалась. Особи, які всупереч цьому 

отримували її, відповідали у кримінальному порядку як за обман, а отримане 

підлягало відрахуванню з майбутньої винагороди. Видача винагороди не 

могла передувати виконанню роботи.  

Заборонялася дитяча праця, охоронялася праця жінок і неповнолітніх. 

Охорона життя, здоров'я і праці трудящих покладалася на інспекцію праці, 

технічних інспекторів і представників санітарного нагляду.  

На професійні спілки покладалося завдання забезпечити під 

керівництвом Радянської влади самоврядування трудящих. Профспілкам 

надавалися права регулювати питання найму, звільнення й оплати праці. 

3-й (1922 – 1929 рр.) – перехід до нової економічної політики з 

відродженням ринкових відносин і багатоукладність економіки вимагали 

відновлення приватної ініціативи. Щоб зрушити з «мертвої точки» 

економіку, що перебувала у стані колапсу або близько до нього, вільна 
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ініціативна праця стала одним з найдієвіших важелів. Це спричинило 

прийняття 2 грудня 1922 р. КЗпП Української СРР, який вперше включив 

глави «Про колективні договори» і «Про трудовий договір». Цей 

нормативний документ був менш ідеологізованим, мав у цілому 

компромісний характер, був спрямований на виконання не тільки захисної, а 

й економічної функції. У КЗпП було зроблено спробу сформувати трудове 

право, покликане функціонувати в умовах державного соціалізму, що визнає 

жорстко регульовану економіку з оптимальним, з точки зору правлячої 

партії, поєднанням публічно- і приватноправових засад. 

Трудове законодавство поширюється на всіх працюючих за наймом 

осіб і є обов'язковим для всіх підприємств, установ і господарств, а також 

осіб, які застосовують найману працю за винагороду. У передбачених 

законодавством випадках дія Кодексу поширювалася й на осіб, які не 

належали до найманих працівників − на залучених до роботи в порядку 

трудової повинності; на деякі категорії військовослужбовців, які не 

перебувають на дійсній військовій службі. Норми, які стосувалися техніки 

безпеки, виробничої санітарії й охорони праці жінок і підлітків, охоплювали 

членів промислових кооперативних товариств та артілей, безпосередньо 

зайнятих у виробництві.  

Трудова повинність збереглась, однак застосовувалась у виняткових 

випадках − у боротьбі зі стихійними лихами, при нестачі робочої сили для 

виконання найважливіших державних завдань. Фактичне скасування 

загальної трудової повинності й залучення до праці тільки в порядку 

особистої матеріальної заінтересованості особи зробили непотрібними ті 

запобіжні заходи підтримки трудової дисципліни, що використовувалися в 

період військового комунізму, приміром, притягнення її порушників до суду.  

Найм на роботу стає добровільним і здійснюється на договірних 

засадах. Трудові договори укладають як з окремими особами, так і з їх 

групами. Договірний принцип дозволяв ефективніше реалізовувати особисту 

заінтересованість трудящого у виборі місця роботи з урахуванням інтересів 
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суспільства, надавав можливості підприємствам підбирати кадри з 

урахування вимог виробництва і специфіки його завдань. Договірні умови 

визначалися угодою сторін на їх розсуд. Така свобода була обмежена тільки 

тим, що умови, які погіршували становище працівників порівняно із 

законами про працю, колективним договором і правилами трудового 

розпорядку, оголошувалися недійсними, як і умови, спрямовані до 

обмеження їх політичних і загальних громадянських прав. Це принципове 

положення відкривало можливості індивідуально-договірного регулювання 

праці, поліпшення становища працівників порівняно із законодавством. 

Держава гарантувала мінімальний рівень їх прав, надавши можливість його 

підвищення за допомогою індивідуального трудового чи колективного 

договору.  

Наймач не мав права вимагати від трудівника виконання роботи, що не 

належить того роду діяльності, для якої той був найнятий, а також роботи, 

поєднаної з явною небезпекою для життя або не відповідаючої вимогам 

законодавства про працю. 

Розмір винагороди за працю визначався колективними і трудовими 

договорами й не міг бути нижчим обов'язкового мінімуму оплати, 

встановленої на кожен певний період уповноваженими державними органами 

для тих чи інших категорій праці. 

Жодне підприємство не могло бути відкрито, пущено в хід або 

переведено в іншу будівлю без санкції інспекції праці й органів санітарно-

промислового й технічного нагляду. Усі підприємства повинні вживати 

необхідних заходів для усунення або зменшення шкідливих умов роботи, 

попередження нещасних випадків і для утримання робочого місця в 

належному санітарно-гігієнічному стані. Нагляд за виконанням вимог 

нормативно-правових актів, що стосуються умов праці, охорони здоров'я і 

життя трудящих, покладався на інспекцію праці, технічну й санітарну 

інспекції. У 1923-1926 рр. була сформована трудова прокуратура.  

4-й (1930 – 1971 рр.) – спостерігається принципово інший підхід до 
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правового регулювання трудових відносин, започаткований прийняттям 20 

жовтня 1930 р. постанови ЦК ВКП(б) «Про заходи по плановому 

забезпеченню народного господарства робочою силою і боротьбі з 

плинністю», яка: (а) передбачала забезпечення народного господарства 

плановою підготовкою й розподілом робочої сили; (б) установлювала 

можливість зняття й переведення кваліфікованої робочої сили і фахівців з 

менш важливих галузей народного господарства у відповідальніші, а також з 

одного району в інший; (в) закріплювала відповідальність керівників за 

затримку працівників при переведенні, за неправильне використання 

робітників дефіцитних професій, переманювання працівників з інших 

підприємств і набір понад потребу, встановлену планом. Для забезпечення 

організованого розподілу наявних кадрів було відновлено процедуру найму 

робітників і службовців виключно через органи праці.  

У 1933 р. вводиться паспортна система для населення міст, робітничих 

селищ, населених пунктів, які є районними центрами. Громадяни, які 

постійно проживають у сільських місцевостях, паспортів не одержали. Облік 

цього населення вівся сільськими й селищними радами під наглядом 

районних управлінь міліції, що потягло за собою суттєве обмеження в 

реалізації права членів колгоспу на працю. Колгоспник не міг за своєю 

ініціативою влаштуватися на роботу, оскільки прийняття на неї без паспорту 

заборонялось. 

Профспілки все більш втрачали функцію захисту інтересів трудящих і 

поступово стають частиною державного апарату, про що свідчить перехід до 

них таких функцій держави, як охорона праці, державне соціальне 

страхування, керівництво змаганням та ін. Однак це свідчило про посилення 

не громадського впливу на діяльність держави, а державного на діяльність 

профспілок, які будучи громадськими організаціями почали виконувати 

державні функції. Результатом такої функціональної орієнтації профспілок 

була втрата ними свого авторитету. Їх захисна функція багато в чому 

перетворилася на декларацію про наміри, а самі профспілки не сміли 



306 

 

суперечити партійним органам, закривали очі на порушення прав 

працівників, а профспілкові функціонери зросталися з адміністрацією 

підприємств і, по суті, здійснювали вже іншу, невластиву профспілкам 

функцію  виробничу.  

У Конституції УРСР 1937 р. вперше зафіксовано право на працю (ст. 

98), тобто на одержання гарантованої роботи з оплатою праці у відповідності 

з її кількістю та якістю. За громадянами також визнавалось право на 

відпочинок (ст. 99), що забезпечувалося: (а) встановленням для робітників і 

службовців 7-годинного робочого дня і скороченням робочого дня − до 6-ти 

годин для низки професій з важкими умовами праці й до 4-х годин – у цехах 

з особливо важкими умовами роботи; (б) установленням щорічних відпусток 

робітникам і службовцям зі збереженням заробітної плати; (в) наданням 

широкої сітки санаторіїв, будинків відпочинку, клубів для обслуговування 

трудящих. Жінці надаються рівні права з чоловіком в усіх суспільних 

галузях. Можливість здійснення цих прав забезпечується наданням жінці 

рівного з чоловіком права на працю, на її оплату, на відпочинок, соціальне 

страхування й освіту, державною охороною інтересів матері й дитини, 

допомогою держави багатодітним та одиноким матерям, наданням жінці при 

вагітності відпусток зі збереженням утримання та ін. 

Завданням радянського трудового права вважається забезпечення, 

закріплення й розвиток соціалістичних принципів організації праці, що 

знайшли вираження: (а) у принципі справжньої свободи праці; (б) у принципі 

охорони від необґрунтованої відмови у прийомі на роботу й від незаконних 

звільнень робітників і службовців; (в) у праві на гарантовану державою 

заробітну плату; (г) в обов’язку працювати з додержанням внутрішнього 

трудового розпорядку державних соціалістичних підприємств, 

установленому компетентними державними органами за погодженням із 

профспілками; (д) у принципі законодавчого обмеження робочого дня; (е) у 

праві робітників і службовців на забезпечення в порядку соціального 

страхування за рахунок коштів держави. Соціалістичні принципи організації 
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праці знаходять свій появ та охорону в нормах не тільки права трудового, а й 

цивільного, адміністративного, колгоспного й інших правових галузей. Але 

для трудоправової галузі забезпечення соціалістичних принципів організації 

праці є основним, прямим і безпосереднім завданням, тоді як для інших 

галузей воно є тільки одним із завдань, а деякі галузі лише сприяють його 

виконанню у процесі регулювання відведеного їм кола юридичних відносин. 

Радянське трудове право становить собою сукупність норм, установлених 

державою або санкціонованих та охоронюваних нею у примусовому порядку 

для забезпечення, закріплення й розвитку соціалістичних принципів 

організації й дисципліни праці, реалізації трудових прав та обов’язків 

громадян, зафіксованих Конституцією СРСР.  

У цей час такими правознавцями-трудовиками, як В. М. Догадов, 

В. І. Прокопенко, В. І Семенков, В. І. Смолярчук, К. П. Уржинський, усе 

активніше розробляються принципи окремих інститутів трудового права, як-

от працевлаштування, професійної підготовки, перепідготовки й підвищення 

кваліфікації кадрів, трудового договору, охорони праці, трудових спорів. 

5-й (1972 – 1990 рр.) – трудовим законодавством регулюються трудові 

відносини всіх робітників і службовців. Праця колгоспників упорядковується 

статутами колгоспів, що приймаються на основі й у відповідності з 

Примірним статутом колгоспу, а також законодавством СРСР та УРСР, яке 

стосується праці в них. 

Конституція УРСР 1978 р. визнає за громадянами право на працю, на 

одержання гарантованої роботи з її оплатою відповідно до кількості та якості 

праці й не нижче встановленого державою мінімального розміру, включаючи 

право на вибір професії, роду занять і роботи відповідно до покликання, 

здібностей, професійної підготовки, освіти та з урахуванням суспільних 

потреб. Право на відпочинок гарантується встановленням для робітників і 

службовців робочого тижня, що не перевищує 41 години, скороченим 

робочим днем для низки професій і виробництв, скороченою тривалістю 

роботи в нічний час, наданням щорічних оплачуваних відпусток, днів 
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щотижневого відпочинку, розширенням мережі культурно-освітніх та 

оздоровчих закладів, розвитком масового спорту, фізичної культури й 

туризму, створенням сприятливих можливостей для відпочинку за місцем 

проживання та інших умов раціонального використання вільного часу.  

В основу принципів радянського трудового права були покладені 

загальні принципи соціалістичної організації праці, про що йшлося у працях 

О. Д. Зайкіна, В. І. Нікітинського, О. С. Пашкова, О, В Смирнова та ін. 

Остання мала міжгалузевий характер для трудового й колгоспного права, а її 

фундаментальним підґрунтям визнався принцип «від кожного – за 

здібностями, кожному – за працею». До числа основних принципів правового 

регулювання організації праці включались: (а) загальність праці; (б) свобода 

вибору місця й роду діяльності з урахуванням інтересів суспільства; (в) 

всемірна охорона життя і здоров’я трудящих, безперервне покращання умов 

їх праці; (г) сприяння всесторонньому розвитку особистості працівника; (д) 

дотримання соціалістичної дисципліни праці й підпорядкування певному 

трудовому режиму; (е) розподіл за працею; (є) матеріальне забезпечення 

трудящих у випадку непрацездатності й за віком; (ж) широка участь 

колективів і трудящих в управлінні підприємствами й господарствами. 

Названі принципи знаходять відбиття у принципах трудового права. Так, 

загальність праці конкретизується принципом свободи трудового договору, 

всебічна охорона життя і здоров’я працівників – принципом законодавчого 

обмеження їх робочого часу, забезпечення безпечних і гігієнічних умов праці 

за рахунок держави й під контролем профспілок, розподіл за працею – 

правом на гарантовану державою оплату останньої відповідно до її кількості 

та якості, але не нижче встановленого розміру. 

За умов тоталітарного режиму економіка України перебувало під 

жорстким централізованим контролем держави, що забезпечувало могутність 

останньої, можливість мобілізувати всі ресурси й зосередити пріоритети в 

економічній сфері на створенні й розвитку військово-промислового 

комплексу, свідомо жертвувати інтересами інших галузей. Трудове право 
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радянської доби стало своєрідною соціальною угодою між державою і 

трудящими, за якою перша забезпечувала працівникам певні соціальні блага 

(зайнятість, стабільність трудових правовідносин, досить пристойний 

порівняно з попередніми періодами рівень життя основної маси населення), а 

другі мирилися з примусовою працею, дискримінацією, відсутністю 

справжньої зацікавленості у результатах своєї праці, прихованою інфляцією 

(зростанням цін при незмінних розмірах заробітку), з переважно 

екстенсивним розвитком економіки, високою затратністю виробництва, 

енергоємністю й матеріалоємністю продукції, відмовою або повільним 

запровадженням нових технологій, дефіцитом товарів, невисокою якістю 

більшості з них та ін. СРСР охопила системна криза, що виявлялась у всіх 

сферах суспільного життя − в економіці, політиці, соціальній сфері й моралі. 

Усе більшим стало розходження між політичними догмами й реаліями життя. 

Радянське трудове право було надзвичайно ідеологізованим. Концептуальний 

його фундамент становили: будівництво соціалізму й комунізму, 

безкласовість суспільства, скасування приватної власності, одержавлення 

всіх сфер суспільного життя. 

2. Міжнародно-правові стандарти праці – це визнані світовою 

спільнотою модельні норми й нормативи, які ввібрали в себе найвищі 

досягнення загальнолюдської цивілізації у сфері впорядкування застосування 

найманої праці, на базі яких визначається перелік трудових прав людини, їх 

обсяг і зміст, підстави їх виникнення, рамки можливого й допустимого 

обмеження, мінімальний рівень їх гарантій, які призначені служити 

орієнтирами і на виконання й дотримання яких у встановленому порядку 

добровільно погодилися держави. Указані стандарти не є ідеальною 

категорією, що існує поза правовими системами. Вона розвивається шляхом 

взаємодії з національним правом держав, які є їх учасниками останніх. Для 

врахування такої взаємодії необхідні ґрунтовні наукові знання з класифікації 

та розмежування принципів права (міжнародного, європейського та 

внутрішньодержавного) з виділення серед них тотожних і суперечних, 
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загальних та особливих. Суттєвими ознаками таких стандартів є: (а) правова 

закріпленість; (б) модельний характер; (в) установлення мінімальної межі 

захисту й реалізації трудових прав та обов’язків; (г) певна свобода держави в 

їх реалізації. 

Виокремлення міжнародно-правових стандартів праці пов'язане з 

такими основними причинами, як-то: (а) законодавче визнання соціальної та 

правової держави; (б) постійний розвиток трудових прав людини, збільшення 

їх значення й ролі в загальній системі прав людини; (в) закріплення на 

міжнародному рівні пріоритету трудових прав; (г) об’єктивна зумовленість 

необхідності гармонізації міжнародних і національних стандартів праці. 

3. Кодифікаційна діяльність у досліджуваній сфері є не простим 

одномоментним актом, а складним процесом, що вимагає значних зусиль і 

засобів. Унаслідок цього вона ґрунтується на певних вироблених наукою 

принципах. Що дозволяє отримати якісний кодифікаційній акт у царині 

трудових і пов’язаних з ними відносини – Трудовий кодекс України. Будучи 

ядром галузі трудового законодавства, він в ідеалі повинен втілювати в собі 

відповідну галузь права, віддзеркалювати її принципи. Принципи кодифікації 

трудового законодавства та принципи трудового права не є тотожними, бо 

мають різну функціональну спрямованість. Перші визначають спрямування й 

порядок вжиття кодифікаційних заходів, другі служать основними засадами 

правового регулювання відносин у сфері праці. Принципи кодифікації 

трудового законодавства в обов'язковому порядку мають ураховувати 

галузеві принципи, бо інакше новостворений галузевий кодифікаційний акт 

не виконає своєї основної мети у правовому регулюванні відносин у сфері 

праці – захист прав і законних інтересів сторін останніх, а також 

установлення й забезпечення мінімальних стандартів і гарантій прав та 

свобод у цій царині. 

4. З метою досягнення балансу прав і законних інтересів сторін 

трудових правовідносин і з огляду на міжнародно-правові стандарти в цій 

царині доцільним вбачається викладення ст. 2 «Основні принципи правового 
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регулювання відносин у сфері праці» проекту Трудового кодексу України у 

такій редакції:  

«Правове регулювання відносин у сфері праці ґрунтується на 

принципах: 

– праця не є товаром; 

– свободи праці, що включає право на працю, яку кожен вільно обирає 

або на яку вільно погоджується; 

– захисту від безробіття і сприяння у працевлаштуванні; 

– пріоритету життя і здоров'я працівників, повної відповідальності 

роботодавця за створення належних, безпечних і здорових умов праці; 

– заборони дискримінації у сфері праці;  

– заборони примусової праці та найгірших форм дитячої праці; 

– поєднання державного й договірного регулювання трудових 

відносин; 

– пріоритету міжнародно-правових стандартів у сфері праці; 

– відповідності трудової функції працівника його професії, 

спеціальності, кваліфікації та посаді; 

– легальності трудових відносин; 

– стабільності трудових відносин; 

– доступності та безперервності професійного розвитку працівника; 

– гарантування працівникам своєчасної й у повному розмірі виплати 

заробітної плати, не нижчої від установленої законом; 

– забезпечення права працівників на участь в управлінні роботодавцем 

– юридичною особою; 

– поваги честі, гідності і професійної репутації працівника; 

– соціального діалогу у сфері праці; 

– гарантування права працівників на вирішення індивідуальних і 

колективних трудових спорів, у тому числі права на страйк; 

– свободи об’єднання працівників і роботодавців для реалізації й 

захисту своїх прав і задоволення законних інтересів; 
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– судового захисту трудових прав і законних інтересів учасників 

трудових відносин; 

– здійснення державного нагляду й контролю за додержанням 

законодавства про працю; 

– безперешкодного здійснення представницькими організаціями 

працівників громадського контролю за додержанням законодавства про 

працю». 
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РОЗДІЛ 4 

ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ТРУДОВОГО ПРАВА 

 

4.1. Гуманізм 

Правова система України, як і правова система будь-якої іншої 

європейської держави, функціонує й розвивається відповідно до 3-х основних 

напрямків, що охоплюють: (а) розвиток тенденції гуманізму, (б) проведення 

державної політики, що ґрунтується на принципі соціальної справедливості, 

(в) посилення процесів демократизації і глобалізації. 

Термін «гуманізм» походить від латинського humanus – людський, 

людяний. Словник іншомовних слів трактує його як (а) сукупність поглядів, 

що визнають високе суспільне призначення людини, її права на вільний 

розвиток і прояв своїх здібностей, утвердження її блага як критерію оцінки 

суспільних відносин, (б) людяність у суспільній діяльності, у ставленні до 

людей, турбота про людину, повага до її гідності [180, с. 234]. Як 

зазначається у психологічному тлумачному словнику гуманізм відбиває 

високий рівень свідомого ставлення людини до оточуючих. Виявляється він у 

глибокій повазі до людини та її гідності, в активній боротьбі проти всіх форм 

людиноненависництва. Як властивість, він особистості містить у собі знання 

життя, морально-політичні якості, позитивне ставлення до людей, їх життя й 

діяльності, людинолюбство і щиру теплоту [129, с. 79]. О. І. Герцен, 

порушуючи питання, – де ж справжнє, непогрішне мірило того, що є добрим 

і що поганим для людини, сам же відповідає на нього. Це мірило міститься в 

самому розумінні людини, яка розвивається в історії, в історичному моменті, 

в середовищі, в якому вона виросла [388, с. 122]. За Л. Фейєрбахом, категорія 

«філософія майбутнього» – не лише філософія людини і про людину, й 

філософія для неї. Головне її завдання – повернути людині її власну сутність, 

звільнити від Бога, релігії, від Розуму спекулятивної філософії. Фактично в 

його вченні на місце любові до Бога ставиться любов до Людини. Відповідно, 

сутність гуманізму полягає не у віруючих людях, а в мислячих, не в тих, які 
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вивчають цей світ, не у християнах, а в людях у всій їх повноті [389, с. 127, 

128]. С. Г. Пепеляєв розглядає гуманізм як соціально-філософську категорію, 

що інтегративно віддзеркалює сутнісні риси духовної культури індивіда, й 

розкриває її зміст через такі родові ознаки, як-от: а) захист гідності особи, її 

свободи, всестороннього розвитку й людяності суспільних відносин; б) 

визнання цінності людини як особистості, її права на свободу, щастя, 

розвиток і прояв своїх здібностей, дотримання принципів рівності, 

справедливості, людяності як бажаної норми у відносинах між людьми, 

прийняття блага людини як критерію оцінювання соціальних інститутів; в) 

переконання в тому, що задоволення потреб та інтересів людей повинно 

стати кінцевою метою суспільства [390, с. 63]. Отже, гуманістичний 

напрямок розвитку соціуму пов'язується з розумінням природи й сутності 

людини. В ієрархії цілей суспільства людині, її правам та інтересам 

відводиться чільне місце. При цьому всі без винятку цілі, які ставлять перед 

собою суспільство й держава, мають відповідати принципу гуманізму. 

Розглядуване явище пронизує всі сфери людської діяльності. Гуманізм 

відповідає самій людській сутності, це її природний стан, оскільки людини 

без взаємодії з іншими не існує. Гуманізм – сукупність поглядів, що 

виражають повагу до прав і гідності індивіда, його цінності як особистості, 

піклування про благо людей, про їх всебічний розвиток і про створення 

сприятливих умов суспільного життя. 

«Гуманістичний маніфест 2000. Заклик до нового планетарного 

гуманізму» [391] стрижневими етичними ідеями сучасного гуманізму 

називає: 

– визнання гідності й незалежності особистості головною соціальною 

цінністю. Гуманістична етика спрямована на максимізацію свободи вибору: 

це свобода слова й совісті, право кожної особистості на свою думку й 

незалежне дослідження, на власний спосіб життя, що поширюється так 

далеко, наскільки це не завдає шкоди іншим; 

– свободу, що передбачає насамперед відповідальність. Усі окремі 
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особистості живуть у спільнотах, а тому певні вчинки повинні 

кваліфікуватися як руйнівні й хибні; 

– прагнення виявити все найкраще в людині, з тим, щоб всі люди могли 

розраховувати в житті на краще; 

– недопущення розглядати інших людей лише як приємні або 

неприємні нам об'єкти. У них треба бачити самостійні особистості, які мають 

рівне з усіма право на увагу до себе. Кожен заслуговує людяного ставлення 

до себе; 

– здатність співпереживання і дбайливість стосовно ближнього є 

істотними якостями для моральної поведінки індивіда. Це передбачає 

розвиток у собі альтруїстичного ставлення до потреб та інтересів інших. 

Наріжним каменем моральної поведінки людини є загальнолюдські норми 

моралі – ті головні моральні якості, що визнаються людьми всюди незалежно 

від їх культурної й релігійної належності; 

– забезпечення у вихованні дітей і юнацтва моралі, яка сприяла б 

становленню характеру людини, й належному її ставленню до 

загальнолюдських моральних норм, а також заохочувала б удосконалення й 

потребу в самостійному осмисленні того, що відбувається; 

– пізнавальну здатність, що відіграє суттєву роль у прийнятті 

моральних рішень. Будь-які людські цінності і моральні принципи найбільш 

адекватно можуть бути обґрунтовані у світлі рефлексії. У разі суперечностей 

з іншими людьми треба шукати згоди шляхом розумного діалогу, де тільки 

можливо; 

– необхідну готовність коригувати свої етичні принципи й цінності у 

світлі наявних реальностей і те, що передбачаємо в майбутньому; 

– етику, засновану на принципах, яку слід вважати гідною. Це означає, 

що мета не виправдовує будь-яких засобів. Навпаки, існують межі 

дозволеного, а характер самих наших цілей визначається засобами, якими ми 

користуємось. 
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Гуманізм як явище має ідеологічні, філософські, етичні, політичні і 

правові аспекти. Дане дослідження не ставить собі за мету аналіз гуманізму 

як світогляду, та це й неможливо здійснити в рамках одного дослідження 

внаслідок того, що тільки джерелами моральних знань є афористика, 

моралістика, патристика, філософія, література, соціально-моральна думка 

різних епох [392, с. 13, 14]. Вивчення впливу перелічених джерел на розвиток 

права варто віднести до предмета філософії трудового права. Що ж 

стосується до правового впорядкування трудових і пов’язаних з ними 

відносин, тут потрібно вести мову про гуманістичну спрямованість тієї чи 

іншої галузі права. 

Юридична енциклопедія характеризує гуманізм у праві характеризує як 

загальну міру свободи, рівності і справедливості в суспільстві, яка повинна 

визначати конкретний зміст правової норми [393, c. 331]. Гуманізація 

людських відносин, прагнення досягти ідеалу гуманізму виявляються 

неможливими, якщо не встановлено правового порядку, бо інакше наступає 

хаос і безладдя. Без державної влади, яка встановлює правопорядок, втілює в 

життя норми права, можна прагнути до гуманності, але неможливо будувати 

людські взаємовідносини. Правовий гуманізм є принципом сучасної 

юриспруденції, пов’язаним із системою державного примусу і спрямованим 

на встановлення справедливого співвідношення між свободовиявленням 

особи і її відповідальністю перед суспільством за свої вчинки, між 

державним і громадським інтересами. 

Як реалізацію принципу гуманізму слід розцінювати зміст ст. 55 

Статуту ООН, в якій проголошується, що з метою створення умов 

стабільності й добробуту, які є необхідними для мирних і дружніх відносин 

між націями і які засновані на повазі до принципу рівності й 

самовизначеності народів, ця організація сприяє: а) підвищенню рівня життя 

й повної зайнятості населення, умовам економічного й соціального прогресу 

та розвитку; б) вирішенню міжнародних проблем у сфері економічній, 
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соціальній, охорони здоров’я, а також подібних проблем; в) загальній повазі 

й дотриманню прав людини. 

Преамбула Загальної декларації прав людини визначає мотиви 

створення цього документа, який за своєю сутністю, є визнанням принципу 

гуманізму як керівної засади в суспільному і політичному житті світового 

співтовариства: «... Визнання гідності, яка властива всім членам людської 

сім'ї, і рівних і невід'ємних їх прав є основою свободи, справедливості та 

загального миру; і беручи до уваги, що зневажання і нехтування правами 

людини призвели до варварських актів, які обурюють совість людства, і що 

створення такого світу, в якому люди будуть мати свободу слова і 

переконань і будуть вільні від страху і нужди, проголошено як високе 

прагнення людей; і беручи до уваги, що необхідно, щоб права людини 

охоронялися силою закону з метою забезпечення того, щоб людина не була 

змушена вдаватися як до останнього засобу до повстання проти тиранії і 

гноблення....». У ст. 1 цієї Декларації наголошується, що всі люди наділені 

розумом і совістю, а значить, повинні ставитися один до одного в дусі 

братерства. 

Вимога гуманізму зумовлює беззаперечний пріоритет прав людини в 

діяльності держави. М. І. Козюбра вважає їх безпосередньо діючими й 

обстоює можливість їх застосування «contra legem» – усупереч закону, якщо 

той суперечить фундаментальним правам людини: не відображає природно-

правових начал; не відповідає загальновизнаним міжнародно-правовим 

принципам і нормам про права людини і громадянина; прийнятий 

нелегітимним органом державної влади тощо [394, c. 92]. 

У юридичному аспекті принцип гуманізму складається з 2-х основних 

частин: а) основна його ідея – людина є вищою цінністю суспільства і б) 

безпосереднє наповнення обсягу цього принципу, що полягає в закріпленні 

необхідних прав і свобод індивіда. Якщо перша частина принципу лишається 

незмінною, то друга змінюється згідно з уявленнями суспільства про 

гуманізм, з розвитком людської культури в цілому. 



318 

 

На сучасному етапі розвитку України перетворююче значення праці 

підсилюється, розширюються можливості її застосування. Якщо ч. 1 ст. 3 

КЗпП обмежується загальною вказівкою на те, що законодавство про працю 

регулює трудові відносини працівників усіх підприємств, установ, 

організацій незалежно від форм власності, виду діяльності і галузевої 

належності, а також осіб, які працюють за трудовим договором з фізичними 

особами, і в ній говориться лише про особливості праці членів кооперативів 

та їх об'єднань, колективних сільськогосподарських підприємств, 

фермерських господарств, працівників підприємств з іноземними 

інвестиціями, що визначаються законодавством та їх статутами, то в 

частинах 1–4 ст. 5 проекту Трудового кодексу України (реєстраційний 

№1658, текст доопрацьований від 20 травня 2015 р.) йдеться про наступне: 

– особливості регулювання трудових відносин, пов’язані з 

проходженням військової служби у Збройних Силах України та в інших 

утворених відповідно до законів України військових формуваннях, в органах 

внутрішніх справ, податковій міліції, Державній кримінально-виконавчій 

службі України, Державній службі України з надзвичайних ситуацій, 

Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, 

можуть визначатися спеціальними законами; 

– законами України можуть установлюватись особливості застосування 

трудового законодавства до окремих категорій працівників (до державних 

службовців, дипломатичних працівників та ін.); 

– праця осіб, які відбувають кримінальне покарання у виді позбавлення 

волі, регулюється трудовим законодавством у частині, передбаченій 

спеціальним законом; 

– відносини священнослужителів, церковнослужителів та осіб, які 

обіймають виборні посади в релігійних організаціях, регулюються трудовим 

законодавством у випадках, якщо це передбачено статутом або іншими 

внутрішніми документами релігійної організації. 
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Різноманіття форм власності, ринкові відносини, впровадження нових 

методів господарювання, свобода підприємницької діяльності, формування 

ринку праці неминуче вносять суттєві зміни до змісту трудових відносин і 

правового положення його суб'єктів, а також до змісту категорії «право на 

працю». 

Первинним суб'єктом трудового права є працівник. Будь-яке 

виробництво нічого не варте без нього, адже він – головна його рушійна 

сила. Здатність людини до праці, її ефективне використання – гарантії 

досягнення поставлених роботодавцем цілей, найцінніше його надбання. 

Л. В. Котова влучно зауважує, що в епіцентрі уваги трудового права має 

знаходитися людина, її особистість [395, с. 72]. Саме з такого базового 

положення виходить чинний КЗпП України. Згідно з його Преамбулою, цей 

Кодекс визначає громадянам України правові засади й гарантії здійснення 

громадянами України права розпоряджатися своїми здібностями до 

продуктивної і творчої праці. За ст. 1 КЗпП «Кодекс законів про працю 

України регулює трудові відносини всіх працівників, сприяючи зростанню 

продуктивності праці, поліпшенню якості роботи, підвищенню ефективності 

суспільного виробництва і піднесенню на цій основі матеріального і 

культурного рівня життя трудящих, зміцненню трудової дисципліни і 

поступовому перетворенню праці на благо суспільства в першу життєву 

потребу кожної працездатної людини. Законодавство про працю встановлює 

високий рівень умов праці, всебічну охорону трудових прав працівників». 

Стаття 1 проекту ТК України (реєстраційний №1658, текст доопрацьований 

від 20 травня 2015 р.) метою цього Кодексу називає: по-перше, встановлення 

прав та обов’язків суб’єктів трудових правовідносин; по-друге, забезпечення 

реалізації передбачених Конституцією України трудових прав і гарантій 

працівників; по-третє, створення належних умов праці; і тільки, по-четверте, 

забезпечення захисту прав та інтересів працівників і роботодавців. 

Проблема гуманізму у трудовому праві стає особливо актуальною на 

сучасному етапі державо- і правотворення у зв’язку з побудовою соціально 
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орієнтованої правової держави. Виходячи з принципу гуманізму сучасна 

держава має можливість не тільки нормативно закріплювати трудові права 

людини і громадянина, й створювати систему гарантій їх реалізації, 

охороняти честь і гідність працівників, ураховуючи їх пріоритетне місце в 

системі суб’єктів трудового права. С. О. Іванов безкомпромісно висловлює 

однозначну оцінку місцю захисної функції трудового права в забезпеченні 

інтересів працівника: «Немає жодної країни на Заході, де трудове право 

належало б до інструментів економічного розвитку. З моменту свого 

виникнення воно скрізь розглядається в у першу чергу як інструмент 

охорони праці» [396, с. 33].  

Успішна соціальна політика, спрямована на розвиток людини, можна 

провадити тільки у стабільній політичній, економічній і правовій системах. 

Ось чому в умовах формування ринкової економіки, розбудови 

демократичної, правової й соціальної держави, утвердження громадянського 

суспільства не можна ігнорувати вирішення нагальних проблем правового 

регулювання трудових і пов’язаних із ними відносин. Як підкреслює В. І. 

Щербина, позиція держави щодо захисту працівників у їх відносинах з 

роботодавцями виявляється через установлення норм, спрямованих на 

заступництво й підтримку перших. Це своєрідна форма вираження 

соціального характеру діяльності держави Україна, для якої людина є 

найвищою соціальною цінністю, а діяльність усіх її інституцій покликана 

утверджувати та забезпечувати права і свободи людини [117, с. 130].  

В Україні ситуація з дотримання конституційних гарантій трудових 

прав громадян залишається однією з найактуальніших проблем уже протягом 

тривалого часу, нехтування якої породжує бідність серед працюючих, 

спричиняє масову трудову міграцію, та руйнування трудового потенціалу 

країни і втрату конкурентоздатності національної економіки. У 2015 р. тільки 

до центрального апарату Міністерства соціальної політики України надійшло 

32379 звернень від 50370 осіб (986 звернень – колективних). Із зазначеної 

кількості звернень: 20005 – письмових (61,8 % від загальної їх кількості); 
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6333 (19,6 %), – які надійшли під час особистого прийому громадян; 5159 

(15,9 %) – від Державної установи «Урядовий контрактний центр»; 882 (2,7 

%) – електронних звернень. Найбільшу кількість звернень зареєстровано від 

жителів м. Києва (18,5%), Донецької (11,4 %), Київської (7,1%), 

Дніпропетровської (6,1%), Харківської (5,5%), Луганської (4,8%), Львівської 

(4,5%) та Полтавської (3,6%) областей. Порівняно з 2014 р. спостерігається їх 

збільшення на 19,4 %. У своїх зверненнях громадяни порушували такі 

питання в царині трудових відносин: оплата праці – 1217 (3,8 %); питання 

ринку праці та зайнятості – 797 (2,5%); дотримання законодавства про працю 

– 707 (2,2%); трудове законодавство – 637 (2,0%); індексація доходів і 

прожитковий мінімум – 484 (1,5%); умови та режим праці – 368 (1,1%) [397]. 

Одним з основних пріоритетів державної політики у сфері праці є 

забезпечення здорових і безпечних умов праці. І це закономірно, адже за 

даними Державної служби України з питань праці, за 12 місяців 2015 р. на 

підприємствах країни смертельно травмовано 374 особи. Види подій, що 

призвели до нещасних випадків: дорожньо-транспортна пригода та наїзд 

транспортного засобу призвело до загибелі 115 осіб (31% від загальної 

чисельності загиблих); падіння потерпілого – 52 особи (14%); падіння 

(обрушення) предметів, матеріалів, породи, ґрунту – 44 особи (12%); дія 

предметів та деталей, що рухаються, – 41 особа (11%); ураження 

електричним струмом – 34 особи (9%); ведення бойових дій – 20 осіб (5%); 

пожежі – 11 осіб (3%) [398]. Загалом же найбільша частка порушень у сфері 

праці припадає на організації та установи приватної, колективної та 

комунальної форм власності, а за видами діяльності – на підприємства 

оптової та роздрібної торгівлі, а також промислові й сільськогосподарські. 

Н. Д. Гетьманцева справедливо наголошує, що у трудових відносинах 

роботодавець поступово стає повновладним господарем. Це зумовлено тим, 

що в більшості випадків працівникові дуже важко знайти підходящу роботу, 

а тому він змушений робити все можливе для збереження трудового зв’язку з 

роботодавцем, який і користується перевагами свого становища [399, с. 107]. 
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Схожі міркування висловлює й К. Х. Рекош: «Розвиток трудових відносин… 

показав, що роботодавець зловживає підпорядкованим станом працівника, а 

держава зобов’язана втручатися і захищати працівника як слабшу сторону 

трудових правовідносин» [400, с. 23]. Л. О. Золотухіна висловлює судження, 

що з еволюціонуванням, трудове законодавство прагнуло не тільки 

проголосити певне право, а й набрати риси права соціального, покликаного 

захистити більш слабку сторону трудових відносин – працівника, багато в 

чому залежного від волі роботодавця як власника засобів виробництва, у 

якого працівник застосовує свою працю. Гуманістична спрямованість 

трудового права повинна зберігатись і в наш час. Будучи формально рівними 

партнерами на ринку праці, роботодавець і особа, яка наймається до нього, 

фактично не є такими ні в реальній економіці, ні в конкретних трудових 

відносинах. У реальному житті роботодавець, як сторона трудових відносин, 

знаходиться в більш вигідному становищі, яке є більш вагомим. Власник 

підприємства, установи чи організації, він диктує свою волю залежно від 

того, потрібен йому працівник цієї професії, спеціальності чи ні [401, с. 37].  

Як зауважує В Г. Кауров, фактично йдеться про повну свободу 

роботодавця від норм трудового права, а не про свободу працівника з 

реалізації своїх здібностей до праці [402, с. 119]. Досить часто роботодавець 

підмінює трудовий договір цивільно-правового угодою, протизаконно 

укладаючи з працівником цивільний за природою договір для оформлення 

відносин, які в дійсності є трудовими. Ускладнює ситуацію схожість понять 

«трудовий договір» і «трудова угода», які на практиці позначають зовсім 

різні за своєю природою договори – трудовий і цивільно-правовий, по-

різному укладаються, змінюються, розриваються і тягнуть за собою відмінні 

між собою правові наслідки. У випадку виникнення конфлікту між 

сторонами необхідно чітко визначитись, який саме вид договору між ними 

було укладено, позаяк законодавство про працю поширюється тільки на осіб, 

які уклали договір трудовий, а не цивільно-правовий. П. Д. Пилипенко 

вважає, що для роботодавців існують вигоди цивільно-правового залучення 
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до праці порівняно з трудовим і не лише чисто економічні. Цивільно-

правовими угодами не передбачається дотримання роботодавцем норм 

максимальної тривалості робочого часу, часу відпочинку, правил охорони 

праці та ін. Законодавець, подбавши про інтереси держави, мав би своїм 

наступним кроком вирішити питання захисту інтересів і працівників. Тільки 

трудовий договір і трудове право можуть достатньою мірою забезпечити 

належний рівень захисту прав суб’єктів трудових правовідносин [149, с. 108, 

109]. «Трудовий договір є більш жорсткою правовою конструкцією, ніж 

цивільний договір про працю. Трудове законодавство містить багато 

гарантій, спеціальних процедур, які роботодавець не має права порушити. Це 

стосується обмежень щодо звільнення, робочого часу, нормування праці, 

гарантій, пов'язаних з материнством, інвалідністю, працею неповнолітніх 

тощо», – заявляє Н. Б. Болотіна [403, с. 33].  

Ще поширенішим явищем стали так звані неформальні трудові 

відносини, коли трудовий договір або не укладається взагалі або укладається, 

по суті, фіктивно. У такому правочині передбачається мінімальний рівень 

оплати праці й соціальних гарантій; про реальні ж умови праці сторони 

домовляються в усній формі. Крім жорсткості правових норм на цей процес 

впливає також бажання роботодавця вивести прибутки з-під 

оподатковування і скоротити витрати, пов’язані з нарахуваннями на фонд 

оплати праці. Неформальність трудових відносин віддає працівника 

фактично під владу наймача. Перший в умовах складної й напруженої 

ситуації на ринку праці готовий пожертвувати соціально-правовими 

гарантіями в обмін на одержання робочого місця, тим більше якщо 

пропонований реальний рівень оплати праці перевищує середній. 

Незахищеність працівника, нечітка визначеність його правового статусу не 

сприяють формуванню його заінтересованості в результатах праці й у 

стабільності трудових відносин, а лише створює плутанину в їх 

регламентуванні. 
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Має рацію А. І. Ставцева, яка підкреслює, що на етапі формування 

ринкових відносин особливо необхідною є соціальна захищеність прав 

працівників, тому що ринок праці не створює рівних не тільки можливостей 

для реалізації ними свого права на працю, а й підстав для тривалого 

існування трудових відносин [404, с. 13]. Т. М. Петоченко наполягає на тому, 

що в сучасних умовах повинно мати місце розширення соціальної функції 

трудового права в напрямку забезпечення всього комплексу прав його 

працівника, оскільки вона не може обмежуватися захистом тільки його 

трудових прав. Це зумовлено тим, що трудова діяльність є найважливішою 

сферою життєдіяльності людини, яка будучу спрямованою на створення 

духовних і матеріальних благ, сприяє розвитку суспільства. Ось чому 

держава повинна в повному обсязі забезпечувати в першу чергу розвиток 

соціального фактору виробництва [404, с. 100]. Погоджуючись із цим 

твердженням, додамо, що правова захищеність необхідна громадянам 

постійно – як тим, хто шукає роботу, так і працівникам як більш слабкій 

стороні трудових відносин. На сьогодні особливу увагу в Україні слід 

приділяти питанням розвитку національного ринку праці та виробленню 

ефективної, дієздатної політики зайнятості, спрямованої на підвищення 

економічної активності населення, зростання кількості нових робочих місць 

та розширення можливостей для реалізації права особи на гідну працю. 

Комплексний науковий підхід учених-трудовиків і спеціалістів з організації 

праці має дати чіткі відповіді на питання про роль трудового права в житті 

суспільства, та на його стан і перспективи в сучасній системі правового 

впорядкування праці. 

Має рацію О. В. Гевел, який констатує, що праця невіддільна від 

працівника. Роз’єднати людину і її здібності до праці неможливо. А тому він 

відкидаю ідею, що людина є товаром. При укладенні трудового договору 

повинно йтися не про купівлю-продаж якоїсь абстрактної робочої сили, а про 

надання в розпорядження роботодавця здібності виконувати певну роботу 

[406, с. 55]. Таку ж точку зору має В. В. Лазор, стверджуючи: «Нині… 
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уявляється сумнівним повернення до «найму» праці, тобто до суто 

цивілістичної моделі регулювання відносин між роботодавцем і 

працівником...» [407, с. 66]. 

Сучасний стан законодавства про працю свідчить, що, знаходячись у 

юридично рівному становищі з роботодавцем, працівник фактично є більш 

слабкою стороною трудових відносин і багато в чому залежить від 

роботодавця, що дає останньому можливість нав’язувати працівникові свою 

волю під загрозою настання негативних наслідків, включаючи втрату роботи. 

Виходить, що про досягнення реальної рівності прав може йтися лише за 

наявності законодавства, що містить спеціальні способи захисту прав і 

інтересів сторін трудових відносин. Усвідомлюючи це, працездатним 

громадянам, які постійно проживають на території України держава 

гарантує: вільний вибір виду їх діяльності; безоплатне сприяння державними 

службами зайнятості в підборі підходящої роботи і в працевлаштуванні 

громадян відповідно до покликання, здібностей, професійної підготовки, 

освіти й з урахуванням суспільних потреб; надання підприємствами, 

установами, організаціями відповідно до їх попередньо поданих заявок 

роботи за фахом випускникам державних вищих навчальних, професійних 

навчально-виховних закладів; безоплатне навчання безробітних новим 

професіям, перепідготовку в навчальних закладах або у системі державної 

служби зайнятості з виплатою стипендії; компенсацію відповідно до 

законодавства матеріальних витрат у зв'язку з направленням на роботу в іншу 

місцевість; правовий захист від необґрунтованої відмови у прийнятті на 

роботу і незаконного звільнення, а також сприяння у збереженні роботи (ст. 

5-1 КЗпП України).  

Деякі категорії трудівників мають певні особливості й переваги завдяки 

своєму особливому правовому статусу. Це (а) жінки (вагітні, жінки, які 

мають малолітніх дітей, матері-одиначки та ін.); (б) неповнолітні особи; (в) 

молоді спеціалісти та молоді робітники; (г) особи, які поєднують роботу з 
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навчанням; звільнені в запас з військової або невійськової (альтернативної) 

служби та ін.  

Законодавець, намагаючись захистити працівника, наділяє його 

широким колом трудових прав і гарантіями їх реалізації. Позиція держави 

щодо захисту працюючих як слабшої сторони трудових відносин виявляється 

у 2-х правових формах – у заступництві й підтримці. У першій іпостасі 

держава виступає захисником не тому, що працівник є учасником суспільних 

зв’язків певного роду, а тому, що вона взяла на себе обов’язок виступати не 

арбітром у цих відносинах, а гарантом прав і свобод людини. У другій 

іпостасі соціальна держава підтримує слабшого, того, хто потребує 

додаткової допомоги з її боку. Роботодавець не має багатьох із трудових прав 

найманого працівника, хоча володіє такими фундаментальними правами, від 

яких залежить існування трудових правовідносин і доля працівника, як-от: а) 

право на добір працівників; б) на укладання, зміну й розірвання трудових 

договорів; в) вимагати від працівника належного виконання роботи; г) 

заохочувати працівників і застосовувати до них дисциплінарні стягнення; д) 

на відшкодування заподіяної працівником шкоди; е) приймати нормативні 

акти. Такий підхід є зрозумілим, адже саме роботодавець створюючи робочі 

місця надає працівнику можливість реалізувати свою конституційне право на 

працю. 

Саме з принципу гуманізму виходить законодавець у статтях 9 і 16 

КЗпП України, за якими, відповідно: (а) умови договорів про працю, що 

погіршують становище працівників порівняно із законодавством України про 

працю, є недійсними; (б) умови колективного договору, що погіршують 

порівняно з чинним законодавством та угодами становище працівників, є 

недійсними. 

Проілюструємо важливість цього законодавчого припису прикладом із 

судової практики. У серпні 2006 р. Н. звернулася до суду з позовом до 

Баришівського міжшкільного навчально-виробничого комбінату відділу 

освіти Баришівської районної державної адміністрації Київської області про 
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стягнення надбавки до заробітної плати за вислугу років, допомоги на 

оздоровлення за період з вересня 1997 р. по вересень 2002 р. та 

відшкодування моральної шкоди. Рішенням Баришівського районного суду 

від 3 листопада 2006 р., залишеним без зміни ухвалою апеляційного суду 

Київської області від 11 січня 2007 р., Н. у задоволенні позовних вимог 

відмовлено. Колегія суддів судової палати в цивільних справах Верховного 

Суду України вважає, що касаційна скарга Н. підлягає частковому 

задоволенню з таких підстав. Відмовляючи в задоволенні позовних вимог, 

суд послався на те, що в період з 1997 р. по 2002 р. Н виконувала роботу 

IНФОРМАЦIЯ_1 Баришівського міжшкільного навчально-виробничого 

комбінату й оплата їй проводилася не за рахунок коштів Державного 

бюджету, а за рахунок коштів, які вносили батьки учнів за їх навчання, а 

тому немає підстав для стягнення надбавки й допомоги, передбачених ст. 57 

Закону України «Про освіту» [408]. Проте з таким висновком суду 

погодитися не можна. Дія вказаного Закону поширюється на всі види 

навчальних закладів, а його ст. 57 не робить винятків щодо гарантій 

педагогічним працівникам залежно від формування фонду, з якого їм 

проводиться оплата праці. При цьому ст. 43 Закону України «Про загальну 

середню освіту» [409] передбачає, що педагогічним працівникам, 

спеціалістам та обслуговуючому персоналу державних і комунальних 

загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від підпорядкування і типів 

заробітна плата та інші виплати, передбачені ст. 57 Закону України «Про 

освіту», виплачуються з коштів Державного бюджету України. Суд також 

послався на те, що позивачка погодилася працювати у групі з платним 

навчанням, а не з бюджетним, і оплата їй здійснювалася з коштів від оплати 

батьків за навчання дітей, а тому немає підстав для стягнення виплат, 

передбачених ст. 57 цього Закону, які гарантовані державою. Проте у ст. 9 

КЗпП України передбачено, що умови договорів про працю, які погіршують 

становище працівників порівняно із законодавством про працю, є 

недійсними. Згідно з п. 3.1 наказу Міністерства фінансів України «Про 

nau://ukr/1060-12|st57/
nau://ukr/1060-12/
nau://ukr/651-14|st43/
nau://ukr/651-14/
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затвердження Інструкції про порядок використання і обліку позабюджетних 

коштів бюджетних установ і звітності про них» №63 від 11 серпня 1998 р. 

[410] доходи від позабюджетної діяльності установ, включаючи плату за 

навчання, входять до спеціальних коштів. А відповідно до п. 20 постанови 

КМУ «Про затвердження порядку складання, розгляду, затвердження та 

основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ» №228 від 28 

лютого 2002 р. [411] видатки на заробітну плату з коштів спеціального фонду 

обчислюються залежно від обсягу діяльності, що провадиться за рахунок цих 

коштів, із застосуванням установлених законодавством норм, які 

використовуються установами аналогічного профілю. А тому висновок суду 

про безпідставність заявлених вимог про проведення оплати праці позивачці 

з позабюджетних коштів не ґрунтується на законі [412]. 

Стаття 1 проекту ТК України «Мета і завдання Трудового кодексу 

України» метою цього кодексу визнає встановлення прав та обов’язків 

суб’єктів трудових правовідносин, забезпечення реалізації передбачених 

Конституцією України трудових прав і гарантій працівників, створення 

належних умов праці, забезпечення захисту прав та інтересів працівників і 

роботодавців. Його завданням названо правове регулювання питань щодо: 

реалізації права на працю, умов праці, організації й управління нею, 

професійного навчання, перепідготовки та підвищення кваліфікації, 

забезпечення договірного регламентування умов праці, відповідальності 

роботодавців і працівників, вирішення індивідуальних та колективних 

трудових спорів, нагляду і контролю за дотриманням трудового 

законодавства; інших питань, визначених цим Кодексом. Як бачимо, 

змістовне наповнення статті не відповідає її назві. Закріплюючи названі 

завдання шляхом переліку відносини, що становлять предмет Кодексу, 

законодавець у дійсності відповів на питання щодо сфери дії ТК. Далеким від 

досконалості вважаємо й формулювання мети Кодексу, оскільки вона є 

швидше завданням, а не метою встановлення прав та обов’язків суб’єктів 

трудових правовідносин.  

nau://ukr/z0561-98/
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Беручи до уваги вищевказане, виходячи з гуманістичної спрямованості 

трудового права й маючи на меті встановлення чітких пріоритетів у 

правовому впорядкуванні соціально-трудових відносин, пропонуємо 

включити до проекту ТК України спеціальні норми, в яких визначити його 

мету й основні завдання, окреслити сферу його дії і сформулювати їх в такій 

редакції: 

Стаття _. Мета й основні завдання Трудового кодексу України 

1. Метою Трудового кодексу України є підвищення рівня і якості життя 

громадян, забезпечення соціальної стабільності і справедливості в 

суспільстві, встановлення державних гарантій трудових прав громадян, 

сприяння створенню сприятливих умов праці, захист прав та інтересів 

працівників і роботодавців. 

2. Основними завданнями Трудового кодексу України є:  

– створення необхідних правових умов і механізмів реалізації 

конституційних трудових прав громадян;  

– правове регулювання відносин, що входять до сфери дії цього 

Кодексу; 

– забезпечення ефективного функціонування ринку праці; 

– розвиток соціального діалогу між працівниками, роботодавцями, 

органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування, з питань 

формування та реалізації державної соціальної та економічної політики, 

регулювання трудових, соціальних, економічних відносин». 

Стаття _. Сфера дії Трудового кодексу України 

1. Трудовий кодекс застосовується до всіх працівників і роботодавців, 

які уклали трудовий договір на території України, якщо інше не встановлено 

актами законодавства або нормами міжнародних договорів, в яких бере 

участь Україна  

2. Трудовий кодекс України регламентує трудові відносини, а також 

відносини щодо:  
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Трудовий кодекс регулює трудові відносини, засновані на трудовому 

договорі, а також відносини, пов'язані з: 

– працевлаштуванням у певного роботодавця; 

– професійним навчанням працівників на виробництві; 

– соціальним діалогом; 

– діяльністю профспілок і організацій (об'єднань) роботодавців; 

– матеріальною відповідальністю працівників і роботодавців; 

– вирішенням індивідуальних і колективних трудових спорів; 

– контролем і наглядом за дотриманням законодавства про працю. 

Фундаментальний принцип гуманізму є базовим для таких принципів 

правового регулювання відносин у сфері праці, як-от: (а) заперечення, що 

праця є товаром; (б) захист від безробіття і сприяння у працевлаштуванні; (в) 

пріоритет життя і здоров'я працівників, повної відповідальності роботодавця 

за створення належних, безпечних і здорових умов праці; (г) повага до честі, 

гідності та професійної репутації працівника та ін. 

Однією із форм прояву людського фактора на виробництві є трудовий 

потенціал – сукупність працездатного населення, яке з урахуванням стану 

здоров'я, освітньо-фахового рівня, моральних цінностей, знань, умінь і 

досвіду здатне й має намір здійснювати трудову діяльність. Трудовий 

потенціал працівника є точкою відліку, що визначає його подальшу трудову 

діяльність на підприємстві, в установі, організації. Результативність такої 

діяльності залежить від рівня і взаємоузгодженості різних складників 

трудового потенціалу. Рівнями прояву останнього є: (а) індивідуальний, що 

формується на підставі природних здібностей, освіти, виховання та 

життєвого досвіду; (б) колективний – становить собою граничну величину 

можливої участі працівників у виробничому процесі з урахуванням 

психофізіологічних особливостей, рівня професійних знань, трудового 

досвіду за належних умов праці; (в) суспільний, який є формою 

матеріалізації людського фактора, показник рівня розвитку та межі творчої 

активності працюючих у державі в цілому. 
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Трудовий потенціал формується під впливом внутрішніх (які належать 

конкретному працівникові) і зовнішніх (що безпосередньо стосуються 

окремого підприємства чи суспільства в цілому) чинників. Внутрішні 

залежать від особистості працівника, його власних дій і переконань; зовнішні 

– від організаційних процесів підприємства і дій органів державної влади й 

органів місцевого самоврядування. 

Розвиток трудового потенціалу – незворотна, спрямована та 

закономірна позитивна зміна його кількісних і якісних характеристик. 

Сприяння його ефективному використанню – один із ключових принципів 

державної політики зайнятості населення. Головні напрямки реалізації 

державної політики у сфері зайнятості розробляються на підставі основних 

прогнозованих параметрів соціально-економічного розвитку України, 

державних, галузевих та регіональних програм щодо їх впливу на розвиток 

трудового потенціалу з визначенням механізму їх реалізації. 

В Україні за роки незалежності серйозних змін зазнала професійно-

кваліфікаційна структура працездатного населення, яка все більше не 

відповідає потребам виробництв. У зв’язку з дефіцитом якісної й доступної 

робочої сили укомплектованість багатьох організацій стає неповною. Із 

часом ця тенденція буде тільки посилюватись, оскільки частка працівників 

старше 50 років є критичною, а молоді не вистачає навіть на просте 

заміщення осіб, які внаслідок віку або стану здоров’я завершують активну 

трудову діяльність. Унаслідок низької заробітної плати й несприятливих 

умов праці навіть наявні робочі місця стають непривабливими для молоді.  

Спостерігаючи за цими процесами та усвідомлюючи їх наслідки, багато 

підприємств перестають займатися довго- і середньостроковим стратегічним 

плануванням свого розвитку. Вихід – підвищення ефективності праці на 

підставі технічної модернізації зі значними інноваційними складниками, що 

неможливо без ефективних кроків у розвитку трудового потенціалу як на 

локальному, так і на загальнодержавному рівнях.  
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Нині перед Україною стоїть надскладне завдання – забезпечити 

становлення інноваційного суспільства, сформувати ефективну національну 

інноваційну систему й потужний високотехнологічний комплекс, 

диверсифікувати економіку, створити умови для реалізації творчого 

потенціалу особистості. Інноваційність, рівень і спрямованість якої 

визначають характер соціального розвитку, повинна стати атрибутом 

українського суспільства, що трансформується. А. М. Юшко переконана, що 

становлення інноваційного суспільства в Україні безпосередньо залежить від 

стану ринку праці, оскільки ефективність господарської діяльності 

підприємств та організацій, їх конкурентоспроможність пов’язані з 

раціональним використанням людських ресурсів як головного чинника 

виробництва. Створення в державі ринку праці, розширення можливостей 

реалізації права громадян на гідну працю, підвищення їх доходів, а також 

стимулювання заінтересованості роботодавців у створенні нових робочих 

місць, збереження й розвиток трудового потенціалу є пріоритетними 

напрямками державної політики у сфері зайнятості і працевлаштування, 

реалізація яких потребує чіткої правової регламентації соціально-трудових 

відносин [413, с. 215]. 

Зміст категорій «розвиток трудового потенціалу» і «професійний 

розвиток» не слід ототожнювати. Правові, організаційні та фінансові засади 

функціонування системи останнього визначає Закон України «Про 

професійний розвиток працівників». Але легальної дефініції вказаного 

терміна цей законодавчий акт (як і нормативні документи, прийняті у його 

розвиток) не містить. О. В. Крушельницька вдається до пояснення щодо 

наукового трактування поняття «професійний розвиток»: це набуття 

працівником нових компетенцій, знань, умінь і навичок, які він використовує 

чи буде використовувати у своїй професійній діяльності; процес підготовки, 

перепідготовки й підвищення кваліфікації з метою виконання нових 

виробничих функцій, завдань та обов'язків за новими посадами; 

безперервний комплексний процес, що включає професійне навчання, 
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розвиток кар'єри та підвищення кваліфікації. Реалізація концепції розвитку 

персоналу передбачає створення гнучкої, системи професійного навчання, 

зорієнтованої на вирішення стратегічних завдань організації. [414, с. 90, 91]. 

А. С. Барський називає суттєві ознаки розглядуваної категорії: (а) 

професійний розвиток зазнає безперервного і комплексного впливу; (б) 

основною його метою є набуття працівником нових або вдосконалення 

наявних професійних знань, умінь і навичок, які він використовує чи 

використовуватиме у своїй професійній діяльності; (в) здійснюється шляхом 

професійного навчання; (г) організується й управляється безпосередньо 

роботодавцем [415, с. 35].  

Як бачимо, професійний розвиток – це категорія, зміст якої зводиться 

до набуття працівником нових або вдосконалення наявних професійних 

знань, умінь і навичок. Натомість професійний потенціал характеризується 

не тільки якісними, а й кількісними ознаками. Його якісні складники є 

ширшими порівняно з кількісними, адже він, окрім процесу набуття знань, 

умінь і досвіду, включає інтелектуальний розвиток і формування моральних 

цінностей та установок. 

Для формування державної політики з розвитку трудового потенціалу 

указом Президента України від 3 серпня 1999 р. за №958 було схвалено 

Основні напрями розвитку трудового потенціалу в Україні на період до 2010 

року [416], які передбачали: 

– у сфері поліпшення природної бази – забезпечення розширеного 

відтворення населення і збільшення тривалості його активного трудового 

періоду; 

– у сфері розвитку освіти – всебічний розвиток інтелектуальних, 

духовних та фізичних здібностей особистості, забезпечення ринку праці 

висококваліфікованою робочою силою; 

– у сфері зайнятості – створення матеріально-технічних і соціально-

економічних передумов для продуктивної зайнятості населення; 

nau://ukr/958/99/
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– у сфері регулювання соціально-трудових відносин – забезпечення 

захисту прав і гарантій громадян; 

– у сфері політики доходів – посилення відтворювальної, стимулюючої 

та регулюючої функцій заробітної плати, підвищення трудових доходів; 

– у сфері охорони праці – зниження рівня виробничого травматизму та 

професійних захворювань, зменшення чинників шкідливого впливу на 

організм працюючих та скорочення кількості робочих місць зі шкідливими й 

важкими умовами праці. 

Наразі розпорядженням КМУ від 22 липня 2009 р., №851-р розроблено 

і схвалено Концепцію Загальнодержавної цільової соціальної програми 

збереження і розвитку трудового потенціалу на період до 2017 року [417]. 

Збереження і розвиток трудового потенціалу передбачається забезпечити 

шляхом: 

– поліпшення демографічних характеристик трудового потенціалу, 

збільшення тривалості життя населення, зниження рівня смертності, й числа 

ризиків нещасних випадків на виробництві; 

– нарощення освітньо-кваліфікаційного потенціалу, створення умов для 

безперервної освіти, здобуття знань та підвищення кваліфікації протягом 

трудової діяльності працюючого, підвищення якості підготовки кадрів 

вищими і професійно-технічними навчальними закладами; 

– зменшення впливу трудової міграції працездатного населення за 

кордон на розвиток трудового потенціалу, сприяння поверненню в Україну 

довгострокових працівників-мігрантів; 

– удосконалення системи оплати та нормування праці; 

– стабілізації зайнятості населення в умовах фінансової кризи; 

– підвищення економічної активності населення, посилення його 

мотивації до укладення трудових договорів, сприяння продуктивній 

зайнятості з орієнтацією на інноваційну модель розвитку виробництва; 

– підтримки підприємницької ініціативи громадян і розвитку малого й 

середнього підприємництва, самостійної зайнятості населення; 
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– упровадження міжнародних стандартів щодо умов та охорони праці 

на виробництві; 

– проведення моніторингу розвитку трудового потенціалу на коротко-, 

середньо- й довгострокову перспективу; 

– удосконалення трудового законодавства; 

– підвищення ролі соціального діалогу у формуванні державної 

політики та забезпечення реалізації принципів рівноправності його 

учасників. 

Загальнодержавна цільова соціальна програми збереження і розвитку 

трудового потенціалу – важливий документ концептуального плану, проте на 

його основі відповідної комплексної програми із цільовим її фінансуванням 

так і не було прийнято. Єдине, для чого стала підставою розглядувана 

Концепція – це замовлення на 2011 р. у Науково-дослідному економічному 

інституті науково-дослідної роботи «Розроблення балансів трудових ресурсів 

та робочих місць на середньо- та довгострокову перспективу відповідно до 

визначених стратегічних пріоритетів» [418; 419]. Протягом майже 7-ми років 

жодних інших вагомих кроків щодо порушеної проблематики зроблено не 

було. 

В умовах глобальних трансформаційних змін суспільства та держави 

динамічний розвиток трудового потенціалу становить собою найважливішу 

стратегічну мету соціальної політики. Він перетворився на провідний чинник 

суспільного відтворення і найважливіше джерело інноваційних змін у країні. 

Постіндустріальна економіка перетворила витрати, пов'язані з формуванням і 

розвитком трудового потенціалу, на інвестиції, що мають відчутну 

комерційну віддачу. Увесь перебіг соціального розвитку все більше залежить 

від наявних у населення характеристик трудового потенціал й оцінюється 

ними, що є найважливішим чинником трансформації трудових відносин, 

доступу до соціально-економічних благ. Основні проблеми, що впливають на 

якість трудового потенціалу, охоплюють: а) невідповідність професійно-

кваліфікаційного рівня працівників потребам економіки та ринку праці; б) 



336 

 

нераціональне використання існуючого трудового потенціалу на рівні 

держави, підприємства чи окремого працівника; в) брак ефективного 

механізму вдосконалення трудового потенціалу за допомогою розвитку 

інноваційного мислення, уміння генерувати ідеї, здатності нестандартно й 

оперативно підходити до вирішення стратегічних завдань; г) відсутність 

комплексної державної підтримки трудового потенціалу населення на рівні 

як країни, так і регіонів і галузей економічної діяльності; д) брак у 

працівників належної мотивації до легальної зайнятості; е) активізація 

тіньових відносин на ринку праці. 

За цих умов нагальною проблемою є розроблення Загальнодержавної 

цільової програми розвитку трудового потенціалу України з подальшим її 

затвердженням Верховною Радою України, метою якої має стати створення 

правових, соціально-економічних та організаційних засад для відтворення 

кваліфікованої робочої сили й підвищення її конкурентоспроможності 

відповідно до сучасних потреб економічного й соціального розвитку. До 

основних шляхів розв'язання цієї проблеми в розглядуваній царині має бути 

віднесено:  

– підвищення гнучкості ринку праці й установлення балансу між 

попитом і пропозицією робочої сили; 

– удосконалення правової бази регулювання трудових відносин в 

умовах посилення конкуренції на ринку праці і прискорене оновлення 

виробництва. Початок указаного процесу повинно покласти прийняття 

нового Трудового кодексу України, розробленого сторонами соціального 

діалогу з обов’язковою участю наукової громадськості і з наданням їй 

вирішального голосу при виникненні спірних ситуацій; 

– розвиток інфраструктури ринку праці, яка забезпечила б зростання 

зайнятості населення й ефективності використання праці; 

– підвищення результативності діяльності органів виконавчої влади, що 

реалізують державну політику у сферах зайнятості населення і трудової 

міграції; 
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– забезпечення відповідності рівня професійної кваліфікації 

працездатних осіб потребам ринку праці; 

– професійну орієнтацію і професійне навчання; 

– підвищення ефективності використання праці; 

– створення умов праці, що дозволяють забезпечити збереження 

працездатності працюючих протягом усієї їх професійної діяльності; 

– упровадження прогресивних форм мотивації останньої; 

– стимулювання діяльності роботодавців, спрямованої на створення 

нових робочих місць і працевлаштування безробітних; 

– забезпечення дотримання державних норм і правил, підвищення 

ефективності контролю й нагляду за їх виконанням. 

Ця програма також має містити: (а) опис очікуваних результатів з 

вказівкою на конкретні строки їх отримання, (б) обсяги та джерела 

фінансування, й (в) завдання і заходи з її виконання із зазначенням 

виконавців і покладених на них обов’язків. Програма включатиме 

нормативно-правовий, фінансово-економічний, організаційно-управлінський 

та інформаційний механізми забезпечення розвитку трудового потенціалу. 

На підставі положень Загальнодержавної цільової програми розвитку 

трудового потенціалу України повинні розроблятися короткострокові 

програми його соціального й економічного розвитку. Це дасть змогу 

конкретизувати завдання і заходи, орієнтовані на довгострокову перспективу, 

коригувати їх залежно від змін в економіці держави. Опрацювання 

короткострокових програм забезпечить поступовість і послідовність 

реалізації стратегічних програмних заходів. 

 

 

 

 

4.2. Соціальна справедливість 
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Для людства ідея справедливості є однією з одвічних. Її досягнення 

пов’язуються з природою і сутністю людини, яка: (а) народжується рівною, 

(б) має право на вибір поведінки, змістом якої є справедливість або 

несправедливість, (в) контролюється божественними силами щодо 

справедливості власної поведінки, (г) за своїм призначенням повинна 

боротися зі злом і неправдою, (д) завжди отримує те, що заслуговує згідно з 

волею божества, яке аксіоматично справедливо визначає долю кожного [420, 

с. 20]. 

Ще Платон розрізняв 3 частини людської душі: (а) розум, пов’язаний з 

мудрістю, (б) волю, пов’язану з мужністю і (в) почуття, пов’язані зі 

стриманістю. Справедливість є гармонійним поєднанням усіх чеснот. На 

переконання мислителя, вона полягає в тому, щоб кожен стан і кожен 

громадянин держави займався своєю справою відповідно до чесноти, 

домінуючої в його душі. Справедливість полягає також у тому, «щоб ніхто не 

захоплював чужого і не втрачав свого» [421, с. 43]. 

Існуючі концепції справедливості збігаються у виокремленні спільних 

суттєвих властивостей цього явища: 

− справедливість не буває однозначною. Пов’язана з різними 

суспільними відносинами (економічними, соціальними, політичними, 

моральними і правовими), вона змінює свій зміст не тільки в різні історичні 

епохи, а й у рамках одного історичного періоду; а як реальність існує лише в 

діях соціального суб’єкта. Від того, в які відносини із людиною вступають 

держава, класи, соціальні групи, церква та інші інститути, ці відносини 

оцінюють як справедливі або несправедливі; 

− співіснування людей на ґрунті взаємного визнання прав і свобод 

становить собою порядок їх співіснування, який може бути названий 

справедливим (або справедливістю); 

− справедливість є й мірою відносного достоїнства цінностей, мірою їх 

рівноваги та субординації. Вона виступає особливим механізмом, що підтримує 
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міру рівноваги правових цінностей, і одночасно визначальним моментом 

домінування при конфліктному зіткненні останніх; 

− зміст справедливості як реальності полягає у 3-х основних аспектах, 

що охоплюють міру віддачі, міру вимоги і правомірність оцінки. Універсальну 

справедливість характеризує насамперед визнання таких правових цінностей, 

як життя, власність, добре ім’я (гідність), які можна знайти вже в давньому 

карному праві [422, с. 52, 53]. 

Вимога справедливості встановлює загальну схему співробітництва 

індивідів і їх груп, які поділяють блага й тяготи спільного життя, а тому вона 

завжди співвідноситься з 2-ма іншими цінностями – зі свободою й рівністю, 

гармонійне поєднання яких у суспільстві і є справедливістю. 

«Справедливість виступає універсальним мірилом дійсності, людської 

практики, соціальних інститутів, що додає їй великої цінності. Причому 

позиція справедливості не обмежується рамками тільки міжособового 

спілкування, а охоплює ділові відносини й соціальні інститути (право і 

держава), а також міждержавні відносини і ставлення до майбутніх 

поколінь», – наполягає С. О. Іванова [423, с. 43]. 

Комплексний аналіз понять «справедливість» і «свобода» неможливий 

без розмежування цих явищ. Ф. А. Хайєк пропонує останнє у вигляді 

класичного силогізму. Перше його посилання вчений викладає так: «Гонитва 

за соціальною справедливістю зобов’язує державну владу ставитися до 

громадянина як до об’єкта адміністрування»; друге − «Вибираючи між 

мінімальним рівнем благ і свободою, остання завжди приноситиметься в 

жертву». На підставі цих 2-х умовиводів робиться висновок, що спроба 

реалізувати ідеал соціально справедливої держави завжди матиме наслідком 

формування антидемократичного режиму та свідчитиме про несумісність 

свободи і справедливості. Отже, єдиним механізмом реалізації принципу 

соціальної справедливості є утворення специфічного «розподільчого органу», 

що видає накази, яким чином слід розподіляти винагороди, а також що й 

кому необхідно робити. У такій системі людина не є вільною, а завжди 
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пов'язано лише загальними правилами поведінки, виступаючи об'єктом 

конкретних указівок з боку органів державної влади [424, с. 80-120]. 

Справедливість є загальнолюдською цінністю, тісно пов’язаною з 

розумінням права. «Суттєва єдність права та справедливості виявляється уже 

в етимології цих слів. Не випадково багато давніх пам’яток права так і 

називалися – «Правди». Справедливість виражена в праві, а воно існує лише 

як справедливе. Несправедливим може бути законодавство, але в цьому 

випадку воно є свавіллям державної влади, яка позбавляє себе підтримки в 

суспільній правосвідомості», – наполягає М. О. Момот [422, с. 41]. При 

цьому справедливість виступає вищим мірилом, здатним урегулювати 

відносини людей навіть у тому разі, коли не існує норми закону для 

конкретного випадку. В історичному й філософському плані справедливість 

передує праву, визначає його. У різних цивілізаціях право або трактувалася 

як втілення справедливості, або ж висувалася мета привести перше у 

відповідність до другого. Закономірно справедливість розглядається як одна 

із цінностей права і як найважливіша властивість юридичної діяльності. 

Давньогрецька богиня правосуддя Феміда з полудою на очах, терезами й 

рогом, з якого вона має сипати на терези блага та бути при цьому 

неупередженою. Символічні полуда й терези відображали уявлення про 

притаманні справедливості риси − належна міра і співмірність. 

Правильно вважати, що справедливість – це соціальна явище, що має 

різні форми прояву, поділ на які є досить умовним. Адже справедливість, як 

конкретний варіант відносин між людьми у певній царині, може одночасно 

втілюватись і в нормах права, й у вимогах моралі. Завдяки праву те, що було 

виключно тільки моральним, набуває сили закону. Г. С. Сковорода в 

концепції «спорідненої праці» формулює ідею, що право, будучи механізмом 

установлення закладеної в цій концепції справедливості, має виходити від 

людини, виражати внутрішню міру його волі. Спорідненість повинна бути між 

природою й чинним правом, яке має захищати право людини на її власний 

моральний шлях, і самореалізацію [425, с. 147, 148]. Людина може судити про 
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те, що є право, на підставі не тільки позитивного права, а й на підставі ідеї 

права, створеної внутрішньо. Таким чином, «філософія серця» у класичній 

українській філософії виступає методологічним фундаментом морального 

обґрунтування права [426, с. 150]. При цьому справедливість не можна 

трактувати виключно як категорію моральну, бо такий підхід призводить до 

помилок. За Г. Кельзеном, правознавство необхідно звільнити від усіх 

сторонніх йому елементів, оскільки воно некритично розширилося за рахунок 

психології, соціології, етики й політичної теорії. Методологічній чистоті 

правознавства загрожує небезпека не тільки тому, що часто не помічають межі, 

яка відокремлює його від природознавства, а більше тому, що вона недостатньо 

чітко відокремлює його від етики, а значить, нечітко визначають відмінність 

між мораллю і правом [426, с. 290]. Виражена в законі справедливість 

віддзеркалює специфічну правову якісну визначеність відповідних явищ і 

процесів. У ній немовби підсумовано ставлення суспільства до права. При 

цьому серед цілей правової системи справедливість посідає пріоритетне 

місце, становить собою беззаперечну цінність, яка не може бути обмежена 

лише міркуваннями про можливу її реалізацію, належну організацію чи 

ефективність. Усі галузі законодавства покликані втілювати її в регулюванні 

ними суспільних відносин, тобто створювати справедливі правовідносини. 

Принцип справедливості покликаний регулювати й забезпечувати взаємодію 

всіх складників механізму правового регулювання суспільних відносин. 

Правозастосовна діяльність теж повинна відповідати справедливості, яка є 

основним виразником і яскравим показником дієвості права, його сутністю. 

Справедливість втілюється у праві, а право має існувати як справедливість і 

не може бути вищим за неї. Несправедливим може бути лише законодавство, 

а цінність права полягає в тому, що воно виражає ідею справедливості, 

служить засобом її закріплення та захисту. 

Справедливість виступає необхідним суспільним явищем, що отримало 

вираження в позиції нормотворця, який називає її соціальною. Право 

сприймається суспільством тією мірою, якою воно забезпечує 
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справедливість, яку воно гарантує настільки, наскільки йому відкрита істина, 

наскільки воно пізнаване й пізнане, наскільки воно є пізнанням. Кінцева мета 

правового пізнання – забезпечити умови для максимальної творчої 

самореалізації людини. Цікаве міркування висловлює О. М. Тарасишина: 

«Право як справедливість – це завжди інтелектуальна напруга, максимальна 

духовна концентрація всіх учасників правової ситуації. Ступінь інтелектуальної 

напруги і духовної концентрації є критерієм справедливості права в цілому і в 

конкретній ситуації, зокрема. Лише право як духовна концентрація може 

забезпечити адекватне, справедливе вирішення суперечки стосовно права» [427, 

с. 53]. 

Принцип справедливості проголошує: «Не всім одне й те ж, а кожному 

своє, оскільки для нерівних рівне стало б нерівним». Ця вимога зобов'язує 

суспільство й державу прагнути досягнення соціальної справедливості. У 

цьому вбачається глибокий сенс правового регулювання спрямованого 

здійснити торжество справедливості як правової цінності й морального 

імперативу. Із поняття справедливості випливає, що рівні вимагають рівного 

ставлення з боку права, а різні – різного ставлення відповідно до 

відмінностей між ними. При цьому поняття соціальної справедливості 

відображає не просто можливий ідеальний стан життя, а й фактичні умови, в 

яких доводиться винагороджувати та карати, розподіляти блага, оцінювати 

значення тієї чи іншої поведінки. 

Погодимось із думкою П. Н. Сергейко, у тому що «Юридична 

справедливість як критерій поведінки людей та інших суспільних відносин 

може застосовуватися лише для юридично значних фактів. Факти, які не мають 

юридичного значення, її не цікавлять і нею не оцінюються. Закон та інший 

нормативний матеріал – основний та головний критерій, який лежить в основі 

юридичної справедливості» [428, с. 144]. 

До проблематики забезпечення справедливості часто звертається 

вищий орган конституційного правосуддя України. Так, відповідно до п. 4.1 

мотивувальної частини рішення Конституційного Суду України у справі про 
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призначення судом більш м'якого покарання [429] верховенство права – це 

панування права в суспільстві. Верховенство права вимагає від держави його 

втілення у правотворчу та правозастосовну діяльність, зокрема в закони, які 

за своїм змістом мають бути проникнуті передусім ідеями соціальної 

справедливості, свободи, рівності тощо. Одним із його проявів є те, що право 

не обмежується лише законодавством як однією з його форм, а включає й 

інші соціальні регулятори, у тому числі норми моралі, традиції, звичаї тощо, 

легітимовані суспільством і зумовлені історично досягнутим ним культурним 

рівнем. Усі ці елементи права об'єднуються якістю, що відповідає ідеології 

справедливості, ідеї права, яка значною мірою відображена в Конституції 

України. Таке розуміння права не дає підстав для його ототожнення із 

законом, який іноді може бути й несправедливим, у тому числі обмежувати 

свободу та рівність особи. Справедливість – одна з основних засад права, яка 

є вирішальною у визначенні його як регулятора суспільних відносин, одним 

із його загальнолюдських вимірів. Зазвичай справедливість розглядають як 

властивість права, виражену, зокрема, в рівному юридичному масштабі 

поведінки й у пропорційності юридичної відповідальності за вчинене 

правопорушення. У сфері реалізації права справедливість виявляється в 

рівності всіх перед законом, відповідності злочину і покарання, в цілях 

законодавця й засобах, що обираються для їх досягнення. Конституційний 

Суд України у п. 3.7 мотивувальної частини рішення по справі щодо 

кредиторів підприємств комунальної форми власності [430] елементом ідеї 

права й ідеології справедливості визнає принцип розмірності. «Із 

конституційних принципів рівності і справедливості випливає вимога 

визначеності, ясності і недвозначності правової норми, оскільки інше не 

може забезпечити її однакове застосування, не виключає необмеженості 

трактування у правозастосовній практиці і неминуче призводить до сваволі», 

– сказано у п. 5.4 мотивувальної частини рішення органу конституційної 

юстиції у справі про постійне користування земельними ділянками. За 

правовою позицією Конституційного Суду України, викладеною у п. 9 
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мотивувальної частини рішення по справі про розгляд судом окремих 

постанов слідчого і прокурора [431], «правосуддя за своєю суттю визнається 

таким лише за умови, що воно відповідає вимогам справедливості і 

забезпечує ефективне поновлення в правах». 

Слід зауважити, що незважаючи на вищенаведене, категорія 

«справедливість» (і похідні від неї поняття) відбиття у чинному трудовому 

законодавстві так і не знайшли. Так, у чинному КЗпП України вона не 

згадується жодного разу. Натомість проект ТК України (реєстраційний 

№1658, текст доопрацьований від 20 травня 2015 р.) основними принципами 

правового регулювання трудових відносин називає забезпечення судового 

захисту трудових, соціально-економічних прав, честі та гідності учасників 

трудових відносин, у тому числі гарантування права на справедливе 

розв’язання індивідуальних і колективних трудових спорів, а також 

соціальну справедливість, в тому числі справедливий, неупереджений 

розподіл результатів праці як основу соціального миру (пункти 12 та 14 ч. 1 

ст. 2). До основних прав працівників проектом ТК віднесено право на 

справедливу оплату праці, не нижчу за визначену законом мінімальну 

заробітну плату, й на своєчасну її виплату в повному розмірі (п. 1 ч. 1 ст. 21).  

На жаль, досліджуваний термін не отримав фіксації в чинних 

законодавчих актах про працю. Однак він згадується в деяких комплексних 

законах. Наприклад, ст. 56 Закону України «Про освіту» вказує, що 

педагогічні й науково-педагогічні працівники зобов'язані настановленням та 

особистим прикладом утверджувати повагу до принципів загальнолюдської 

моралі − правди, справедливості, відданості, патріотизму, гуманізму, 

доброти, стриманості, працелюбства, поміркованості, інших доброчинностей. 

Стаття 5 Закону України «Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та 

молоддю» [432] до основних принципів проведення соціальної роботи з 

сім'ями, дітьми та молоддю відносить і соціальну справедливість. «Службова 

дисципліна в органах внутрішніх справ досягається… забезпеченням 

соціальної справедливості та високого рівня соціально-правового захисту», – 
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закріплено у ст. 1 Дисциплінарного статуту органів внутрішніх справ 

України [433]. Аналогічну норму містить і п. 5 Дисциплінарного статуту 

служби цивільного захисту [434]. Відповідно до Закону України «Про 

державну службу» [435] (а) державний службовець має право на повагу до 

своєї особистості, честі та гідності, справедливе й шанобливе ставлення з 

боку керівників, колег та інших осіб (ст. 7), (б) службова дисципліна 

досягається поєднанням повсякденної вимогливості керівників до 

підпорядкованих державних службовців з постійною турботою про них, 

виявленням поваги до їх честі та гідності, забезпеченням гуманізму та 

справедливості (ст. 61). З метою підвищення національних стандартів 

судоустрою й судочинства та забезпечення права на справедливий суд 

Верховна Рада України у Законі України «Про забезпечення права на 

справедливий суд» [436] постановила ст. 7 «Право на справедливий суд» 

Закону України «Про судоустрій і статус суддів» викласти в такій редакції: 

«Кожному гарантується захист його прав, свобод та інтересів у розумні 

строки незалежним, безстороннім і справедливим судом, утвореним 

відповідно до закону. Іноземці, особи без громадянства та іноземні юридичні 

особи мають право на судовий захист в Україні нарівні з громадянами і 

юридичними особами України. Судова система забезпечує доступність 

правосуддя для кожної особи відповідно до Конституції та в порядку, 

встановленому законами України». 

Наведені рішення Конституційного Суду України, в яких ця державна 

інституція зверталася до категорії «соціальна справедливість» у контексті 

трудоправової проблематики, стосувались оплати праці. У п. 2.1 

мотивувальної частина рішення органу конституційного правосуддя у справі 

за конституційним зверненням громадянки Присяжнюк Л. М. щодо 

офіційного тлумачення положень ч. 2 ст. 233 КЗпП України, статей 1 і 12 

Закону України «Про оплату праці» [437] наголошується, що право 

заробляти собі на життя є невід'ємним від права на саме життя, оскільки 

останнє є реальним лише тоді, коли воно є матеріально забезпеченим. Згідно 
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зі ст. 1 Конвенції МОП «Про захист заробітної плати» поняття «заробітна 

плата» незалежно від назви й методу обчислення означає будь-яку 

винагороду й заробіток, які можуть бути обчислені у грошах, установлені 

угодою або національним законодавством і які роботодавець повинен 

заплатити працівникові за працю, яку виконано чи має бути виконано або за 

послуги, які надано чи мають бути надані. Цьому визначенню відповідає 

поняття заробітної плати, передбачене в ч. 1 ст. 94 КЗпП і ч. 1. ст. 1 Закону 

України «Про оплату праці», як винагороди, обчисленої, як правило, у 

грошовому вираженні, яку власник або уповноважений ним орган 

(роботодавець) виплачує працівникові за виконану ним роботу.  

Аналізуючи положення трудового законодавства в контексті 

конституційного звернення, Конституційний Суд України виходить з того, 

що категорії «заробітна плата» й «оплата праці», використані в законах, що 

регулюють трудові правовідносини, є рівнозначними за наявності у сторін, 

які перебувають у трудових відносинах, прав та обов'язків щодо оплати 

праці, умов їх реалізації й наслідків, що мають настати в разі невиконання 

цих обов'язків. Наведений зміст поняття «заробітна плата» узгоджується з 

одним із принципів здійснення трудових правовідносин – принципом 

відплатності праці, який дістав відбиття в п. 4 ч. I Європейської соціальної 

хартії (переглянутої), за яким усі працівники мають право на справедливу 

винагороду, що забезпечує достатній життєвий рівень. Крім обов'язку 

роботодавця оплатити результати праці робітника, існують також інші його 

зобов'язання матеріального змісту, що стосуються витрат, які переважно 

спрямовані на охорону праці чи здоров'я робітника (службовця) або на 

забезпечення мінімально належного рівня його життя, у тому числі й у разі 

простою – зупинення роботи, що було викликано відсутністю організаційних 

або технічних умов, необхідних для виконання роботи, невідворотною силою 

чи іншими обставинами (форс-мажор) тощо. Такі зобов'язання відповідають 

мінімальним державним гарантіям, установленим ст. 12 зазначеного Закону, 

зокрема, щодо оплати часу простою, що мав місце не з вини працівника.  
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У справі за конституційним зверненням громадянина Дзьоби Ю. В. 

щодо офіційного тлумачення положення ч. 2 ст. 233 Кодексу законів про 

працю України [438] Конституційний Суд України дійшов висновку, що 

працівник має право звернутися до суду з позовом про стягнення сум 

індексації заробітної плати та компенсації втрати її частини у зв’язку з 

порушенням строків виплати заробітної плати як складників, що належать 

працівникові без обмеження будь-яким строком незалежно від того, чи були 

такі суми нараховані роботодавцем. Це право працівника відповідає засадам 

справедливості, добросовісності, розумності як складником конституційного 

принципу верховенства права та не порушує балансу прав і законних 

інтересів працівників і роботодавців. 

Ситуація, за якою чинне законодавства про працю проблему 

справедливості у трудових правовідносинах і створення умов для її 

гарантування взагалі ігнорує, є неприпустимою, адже створює підґрунтя для 

порушення трудових прав працівників шляхом зловживань з боку 

роботодавця як фінансово-економічно й організаційно-управлінськи більш 

сильної сторони відносин найму праці. Одним з перших кроків у напрямку 

вирішення названої проблеми є закріплення у новому Трудовому кодексі 

України за працівником права: (а) на справедливі умови праці, в тому числі 

на відповідаючі вимогам безпеки, гігієни праці та виробничого середовища; 

(б) на своєчасну, в повному розмірі і справедливу оплату праці, яка 

забезпечує йому і його сім’ї гідне існування. 

 Щодо принципу соціальної справедливості похідними є такі принципи 

правового регулювання відносин у сфері праці: (а) заборона примусової 

праці та найгірших форм дитячої праці, (б) поєднання державного й 

договірного регулювання трудових відносин, (в) відповідність трудової 

функції працівника його професії, спеціальності, кваліфікації та посаді, (г) 

гарантування працівникам своєчасної та в повному розмірі виплати 

заробітної плати, не нижчої від установленої законом, (д) гарантування права 
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працівників на вирішення індивідуальних і колективних трудових спорів, у 

тому числі права на страйк, та ін. 

Принцип справедливості у трудовому праві зумовлює заборону 

примусової праці, яка не є справедливою, оскільки людина не дає 

добровільно своєї згоди на неї. «Використання примусової праці 

забороняється. Не вважається примусовою працею військова або 

альтернативна (невійськова) служба, а також робота чи служба, яка 

виконується особою за вироком чи іншим рішенням суду або відповідно до 

законів про воєнний і про надзвичайний стан», – сказано у ч. 3 ст. 43 

Конституції України. «Кожен має право на вільно обрану зайнятість. 

Примушування до праці у будь-якій формі забороняється. Добровільна 

незайнятість особи не може бути підставою для притягнення її до 

відповідальності», – конкретизується в частинах 1 і 2 ст. 3 Закону України 

«Про зайнятість населення». Згідно зі ст. 31 КЗпП України власник або 

уповноважений ним орган не має права вимагати від працівника виконання 

роботи, не зумовленої трудовим договором. Указані норми відповідають 

припису ст. 1 Конвенції МОП №105 «Про скасування примусової праці» 

(1957 р.) [439] (ратифікована Україною 5 жовтня 2000 р. [440]): «Кожний 

член Міжнародної організації праці, який ратифікує цю Конвенцію, 

зобов'язується скасувати примусову або обов'язкову працю і не вдаватися до 

будь-якої її форми: 

− як засобу політичного впливу, виховання або покарання за наявність 

чи за висловлювання політичних поглядів, ідеологічних переконань, 

протилежних усталеній політичній, соціальній або економічній системі; 

− як методу мобілізації й використання робочої сили для потреб 

економічного розвитку; 

− як засіб підтримання трудової дисципліни; 

− як засіб покарання за участь у страйках; 

− як захід дискримінації за ознаками расової, соціальної і національної 

приналежності чи віросповідання». 
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Показовою в питанні заборони примусової праці щодо 

працевлаштування випускників вищих навчальних закладів є позиція 

Міністерства освіти і науки України [441]. У ст. 64 Закону України «Про 

вищу освіту» [442] зазначається, що держава у співпраці з роботодавцями 

забезпечує створення умов для реалізації випускниками вищих навчальних 

закладів права на працю, гарантує рівні можливості для вибору місця роботи, 

виду трудової діяльності з урахуванням здобутої вищої освіти й суспільних 

потреб. Цей Закон не містить вимогу про обов'язковість 3-річного 

відпрацювання випускником або відшкодування ним в установленому 

порядку до Державного бюджету вартості навчання, оскільки ця вимога 

порушує конституційне право громадянина на працю, яка вільно ним 

обирається або на яку він вільно погоджується (ст. 43 Конституції України), а 

також право на безоплатність вищої освіти в державних і комунальних 

навчальних закладах (ст. 53 Конституції України) і суперечить зобов'язанню 

держави скасувати обов'язкову працю й не вдаватися до будь-якої її форми як 

методу мобілізації й використання робочої сили для потреб економічного 

розвитку (ст. 1 Міжнародної Конвенції «Про скасування примусової праці»). 

Отже, ґрунтуючись на основних положеннях Конституції України та 

галузевого Закону України «Про вищу освіту», МОН України наголошує, що 

будь-які матеріальні претензії до випускника вищого навчального закладу, 

підготовка якого здійснювалася за державним замовленням, є 

неправомірними, оскільки не існує законних підстав, які б зобов'язували б 

його відшкодувати до Держбюджету вартість навчання. Крім того, немає й 

механізму, який зобов'язував би випускника вищого навчального закладу, 

підготовка якого здійснювалась за державним замовленням, відшкодувати до 

Держбюджету вартість навчання й компенсувати замовникові всі понесені 

витрати за угодою. На реалізацію положень Закону України «Про вищу 

освіту» прийнято постанову Кабінету Міністрів України №216 від 15 квітня 

2015 р. «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 

серпня 1996 р. №992» [443], якою скасовується норма щодо обов'язковості 
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відпрацювання та відшкодування. Прийняття цієї постанови забезпечує 

реалізацію основних положень Закону України «Про вищу освіту» й 

конституційне право випускників на вільний вибір місця подальшої роботи.  

Якщо чинний КЗпП України спеціальної норми щодо заборони 

примусової праці не містить, то згідно зі ст. 4 проекту Трудового кодексу 

України (реєстраційний №1658, текст доопрацьований від 20 травня 2015 р.) 

забороняється застосування примусової праці, тобто праці, для виконання 

якої особа добровільно не запропонувала своїх послуг і виконання якої 

вимагається від неї під погрозою покарання, застосування насильства тощо, у 

тому числі: а) як засобу політичного впливу, виховання або покарання за 

наявність або висловлювання певних політичних поглядів чи ідеологічних 

переконань; б) з метою підтримання трудової дисципліни; в) як методу 

мобілізації працівників і використання їх праці для потреб економічного 

розвитку; г) як засобу будь-якої дискримінації у сфері праці; д) як засобу 

покарання за участь у страйку. Не вважається примусовою працею: (а) 

військова або альтернативна (невійськова) служба, якщо робота має суто 

військовий чи службовий характер; (б) робота, виконувана особою за 

вироком чи рішенням суду, за умови, що вона має місце під наглядом і 

контролем відповідного органу державної влади; (в) робота, що виконується 

відповідно до законів про правовий режим воєнного чи надзвичайного стану. 

На переконання Д. С. Девізорова, категорію «примусова праця» слід 

розглядати у взаємозв’язку з такими антисуспільними явищами, як торгівля 

людьми й економічна експлуатація. Перше – це купівля-продаж людини або 

вчинення щодо неї інших незаконних угод, якщо вона виступає об'єктом 

власності, а також здійснювані незалежно від згоди жертви з метою її 

експлуатації або отримання незаконної вигоди іншим способом, пропозиція, 

вербування, перевезення, передача, приховування чи заволодіння людиною з 

використанням примусу, обману, зловживання винною особою своїм 

службовим положенням, довірою або уразливим становищем жертви торгівлі 

людьми чи підкупу особи, в залежності від якої знаходиться жертва. Друге – 
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це експлуатація людини чи її праці з метою отримання матеріальної або 

іншої вигоди іншими особами за допомогою її поставлення в боргову кабалу 

або іншу залежність, звернення в рабство, її примусової праці чи схожої з 

ними практики [444, с. 34, 35]. 

Отже, право працівника на справедливі умови праці, а також на 

своєчасну, в повному розмірі і справедливу її оплату, законодавчо 

закріплено. Наступним кроком на шляху забезпечення справедливості у 

трудових правовідносинах має бути доповнення ст. 4 проекту ТК України ч. 

2 такого змісту: «До примусової праці належать: (a) порушення встановлених 

строків виплати заробітної плати або виплата її не в повному розмірі і (б) 

вимога роботодавця виконання працівником трудових обов'язків за 

відсутності засобів колективного чи індивідуального захисту або якщо 

виконання роботи може загрожувати життю чи здоров'ю працівника». 

Складність правового регулювання у сфері праці зумовлена складністю 

трудових відносин, специфіка яких передбачає їх впорядкування за 

допомогою централізованого, локального й індивідуального методів, де їх 

співвідношення призводить до спрощення або ускладнення механізму 

правового регулювання цих правовідносин, що є проявом його 

диференціації.  

Нові економічні відносини та свобода підприємницької діяльності 

відчутно вплинули на зміну методів їх правового регулювання у сфері праці. 

Використання економіко-правових засобів регулювання супроводжуються 

ослабленням ролі держави у встановленні форм та умов праці. Підприємства 

звільняються від відомчого диктату з боку державних інституці1й і 

набувають самостійності, посилюються горизонтальні зв’язки між 

господарюючими органами, що ґрунтуються на принципах рівноправності й 

еквівалентності. Ці зміни проникають і у відносини в царині праці, де на 

перший план висуваються договірні методи регулювання останньої. 

«Ринковим умовам праці, – зазначає В. М. Лебедєв, – більше відповідає 

договірний характер визначення юридичного стану суб’єктів трудового 
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права, тому основною (головною) рисою метода трудового права на 

сучасному етапі є все більше поширення, таке, що об’єктивно набирає силу, 

індивідуальне й колективне договірне визначення юридичного стану 

суб’єктів трудового права [445, с. 13]. Погоджується з ним О. М. Ярошенко, 

який важливою рисою правового регулювання трудових відносин у наш час 

називає посилення його договірної природи й ролі локальних нормативних 

актів [446, с. 47].  

Однак нерідкими є ситуації, коли те чи інше питання у трудоправовій 

сфері не регламентується ні в законодавчому, ні в договірному порядку. 

Нетиповими ситуаціями правозастосовного процесу є колізія і прогалина. 

Обидві вони негативно впливають на якість правового регламентування 

соціально-трудових відносин, суттєво зменшують ефективність впливу 

трудового права, призводять до збоїв у правовому регулюванні. За наявності 

колізій спостерігається надлишок правового регулювання, внаслідок чого 

суб’єкт реалізації права обирає одну з декількох правових норм, фактично 

уточнюючи юридичну сторону розв’язання справи. При прогалині, у свою 

чергу, бракує правової норми, яка могла б бути застосована для вирішення 

конкретної життєвої ситуації, внаслідок чого суб’єкт обирає юридичну 

основу розв’язання справи, використовуючи аналогію закону або аналогію 

права. Наявність прогалини зумовлює потребу застосування однієї з названих 

аналогій, тоді як колізія у правозастосуванні вирішується вибором однієї з 2-

х суперечливих норм на підставі принципів права, колізійних принципів або 

шляхом застосування способів тлумачення цих правових норм. Принципово 

правильним є твердження П. І. Радченка, що навіть найдосконаліші 

нормативні акти не в змозі усунути проблему прогалин у праві. У будь-якому 

нормативному акті нормотворець неспроможний передбачити буквально все, 

оскільки доволі складно встигати за умовами життя суспільства, що зазнають 

швидких змін [447, с. 70].  

Аналогія права й аналогія закону є методами подолання прогалин у 

вітчизняному трудовому праві. Зауважимо, що саме вживання 
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словосполучення «аналогія права» є досить умовним. Це пояснюється тим, 

що реально відсутній «аналог» (правова норма) і нормативно урегульовані 

суспільні відносини, окремі ознаки яких можна було б перенести на 

неврегульовані правом суспільні відносини. Через це рішення по конкретній 

справі, що виробляється суб’єктом правозастосування на основі загального 

розуміння припису, цілей і принципів законодавства. А. С. Піголкін 

виступає за небажаність застосування аналогії права, оскільки вона меншою 

мірою відповідає завданням зміцнення законності і створює більше 

можливостей для прояву суб’єктивного розсуду посадових осіб [179, с. 52]. У 

дійсності ж суб’єкт правозастосування в окремих випадках опиняється у стані 

повної правової невизначеності, що значно збільшує вірогідність 

правозастосовної помилки. Але можна вважати, що ця обставина не 

повинна спонукати до відмови від використання аналогії права як способу 

заповнення прогалин у законодавстві. «Дійсно, принципи трудового права 

мають загальну природу і тому не відбивають усієї специфіки суспільних 

відносин, пов’язаних із працею. У деяких випадках досить проблематично 

вивести з принципів трудового права положення, за допомогою якого можна 

подолати певну прогалину в трудовому праві й вирішити конкретну справу. 

Однак потрібна визнати, що таку недосконалість легше винести, аніж 

банкрутство правосуддя або виведення судової сваволі в джерело права», – 

заявляє О. М. Ярошенко [112, с. 54, 55]. Правові положення, що 

виробляються на підставі аналогії права, варто розглядати як необхідні 

природні засоби, спрямовані на регулювання суспільних відносин, що 

знаходяться в царині правового впливу.  

При аналогії на підставі принципів права приписи щодо подолання 

прогалин (на відміну від правових положень, вироблених у результаті 

аналогії норм права) формуються з аналізу правових принципів, а не норм 

права, що регулюють суспільні відносини, подібні тим, які мають прогалини. 

Це дещо знижує якість результатів, отриманих за допомогою аналогії, 

порівняно з висновками за аналогією норм права. 
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Звернімо увагу на те, що у ст. 8 ЦК України наводяться тлумачення 

категорій «аналогія закону» й «аналогія права»: «Якщо цивільні відносини не 

врегульовані цим Кодексом, іншими актами цивільного законодавства або 

договором, вони регулюються тими правовими нормами цього Кодексу, 

інших актів цивільного законодавства, що регулюють подібні за змістом 

цивільні відносини (аналогія закону). У разі неможливості використати 

аналогію закону для регулювання цивільних відносин вони регулюються 

відповідно до загальних засад цивільного законодавства (аналогія права)». 

На думку К. І. Коміссарова, використання аналогії закону чи аналогії − 

це самостійна форма розсуду, специфіка якої полягає не в ліквідації прогалин 

у законодавстві, а в деякому поширенні сфери дії законів і сфери правового 

регулювання [448, с. 54, 55]. Ми погоджуємося з наведеною думкою, 

оскільки виключним правом на усунення прогалин у законодавстві володіє 

дійсно сам законодавець, а правозастосовні органи оперують уже існуючими 

правовими приписами, які регулюють подібні за змістом суспільні відносини, 

у тих з них, з приводу яких ухвалюється рішення. Отже, використання 

аналогії закону чи аналогії права є аномальною формою застосування права 

на власний розсуд. Якщо йдеться про застосування аналогії права, предметом 

розсуду суб’єкта, який здійснює правозастосування, буде не вибір правової 

норми, регламентуючої подібні відносини (оскільки таких норм взагалі не 

існує) (а) вибір тих засад чи принципів законодавства, на підставі яких він 

вирішуватиме спір, і (б) з’ясування змісту зазначених принципів і засад, 

оскільки їх формулювання є максимально загальним.  

М. Б. Рісний виділяє такі основні правила реалізації розсуду при 

аналогії права чи аналогії закону: (а) розсуд є можливим виключно тоді, коли 

прогалина в законодавстві дійсно існує, а переконання суб’єкта 

правозастосування про її наявність не є хибним; (б) він може мати місце 

лише у процесі вирішення питань, що випливають із суспільних відносин, які 

хоча і знаходяться у сфері правового регулювання, однак не мають так званої 

«власної» правової норми; (в) він відбувається у процесі застосування 
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аналогії права чи аналогії закону, а тому реалізація може мати місце 

виключно у сфері дії тих інститутів і галузей права, щодо яких застосування 

аналогією закону чи аналогії права є допустимим; (г) детермінантами 

розсуду, у першу чергу, повинні виступати науково розроблені й 

загальноприйняті приписи про спорідненість суспільних відносин, 

урегульованих окремими галузями права, правовими інститутами тощо; (д) 

обов’язкового значення при його реалізації набуває правозастосовна 

практика; (е) реалізація розсуду має супроводжуватись детальною й 

переконливою аргументацією здійсненого суб’єктом правозастосування 

вибору одного з альтернативних варіантів рішення; (є) колізії правових норм 

породжують розсуд цього суб’єкта, лише, коли норми, що суперечать одна 

одній, є однаковими за юридичною силою й не співвідносяться як загальна і 

спеціальна [449, с. 107, 108]. 

Особливу роль у подоланні за допомогою аналогії права трудоправових 

прогалин належить відвести принципу справедливості. У цьому разі він 

покликаний визначити межі реалізації трудових прав. Вимога до належного 

здійснення суб’єктивних прав відображена в ч. 1 ст. 68 Основного Закону, за 

яким кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та 

законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших 

людей. Виходячи з того, що, укладаючи трудовий договір, його сторони 

розраховують на виконання останнього, зміст відповідного зобов’язання 

полягає у виконанні певних дій або утримання від певної діяльності. 

Незалежно від того, що саме необхідно здійснити за зобов’язанням, 

відповідно до принципу справедливості його виконання підпорядковується 

певним правилам: воно має виконуватися належним суб’єктом у належний 

час, у належному місці, належно від предмета й у належний спосіб. 

Ураховуючи вищевказане, вважаємо за необхідне главу 3 Книги першої 

«Загальні положення» проекту ТК України доповнити статтею «Здійснення 

трудових прав і виконання обов'язків» такого змісту: 
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«1. Здійснюючи свої права й виконуючи обов'язки, роботодавці, 

працівники та їх представники зобов'язані дотримуватися законодавства про 

працю і принципів справедливості, добросовісності й розумності.  

2. Забороняється зловживати своїм правом. 

3. Реалізація трудових прав і виконання обов'язків не повинні 

порушувати прав інших осіб і охоронюваних законом інтересів». 

 

 

 

4.3. Рівність 

У забезпеченні прав людини однією із центральних є проблема 

рівності. Людина за своєю сутністю – істота природно-соціальна. Поняття 

«людина» становить собою якісну визначеність і своєрідність живої істоти, 

завдяки чому вона вирізняється зі світу живих істот у силу особливостей 

своєї фізичної, тілесної побудови, психічної конструкції, а головне – 

здатності жити й розумно діяти в суспільному середовищі. Із соціального 

боку вона уособлює поняття «особистість». Рівність – прояв людської 

свободи, під якою в найзагальнішому сенсі розуміється можливість людини 

діяти згідно зі своєю волею, цілями, а не за примусом чи обмеженням зовні. 

Принцип рівності виражає необхідність застосування загальних стандартів 

прав і обов’язків до всіх осіб без винятку. 

Як проголошує ст. 21 Конституції України, всі люди є не тільки 

вільними, а й рівними у своїй гідності та правах. Це означає, що кожний 

може користуватися на рівних підставах з іншими особами всім обсягом прав 

і свобод без дискримінації з боку держави або інших осіб. Усі громадяни 

мають рівні конституційні права і свободи, є рівними перед законом (ст. 24 

Основного Закону), тобто йдеться про обов’язок додержуватися останнього, 

виконувати його, і про право використовувати закон у своїх інтересах, а 

також про юридичну відповідальність перед ним за його порушення, яка є 
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рівною для всіх громадян. Не може бути винятків із цього правила, з огляду 

на будь-які особливі заслуги особи, її соціальний статус тощо 450, с. 74, 75.  

Звернімо увагу на те, що у згаданій статті використовуються терміни 

«рівність» і «рівність прав». П. М. Рабінович наводить таке пояснення: 

рівноправність – це однаковість, тобто рівність прав людини і громадянина, 

всіх і кожного, яка поділяється на загальносоціальну і юридичну. 

Загальносоціальна рівноправність – це однаковість основних прав і свобод 

кожного, що 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. Інакше кажучи, рівноправність загальносоціальна 

полягає у фактичній рівності прав і свобод людини, а юридична – у 

формальній їх рівності [451, с. 28]. 

З точки зору В. С. Нерсесянця ідея права – це історія прогресуючої 

еволюції змісту, обсягу, масштабу і міри формальної (правової) рівності при 

збереженні самого цього принципу як принципу права взагалі [452, с. 28]. 

Отже, принцип формальної рівності становить собою постійно притаманний 

праву принцип з історично мінливим змістом. Різним етапам розвитку 

свободи і права в людських відносинах властиві свій масштаб і своя міра 

свободи, своє коло суб’єктів і відносин свободи і права, тобто – свій зміст 

принципу формальної рівності. 

Ще Платон розглядав державу як форму суспільного інтересу, яка в 

ідеальному вигляді передбачає «належну міру», певну рівність, при цьому він 

розрізняє «геометричну» й «арифметичну» рівність. Перша, на його думку є 

«найбільш справжня і найкраща рівність», тому що враховує гідність і 

чесноти кожної людини: «більшому вона приділяє більше, меншому – 

менше, кожному даруючи те, що пропорційно його природі». Друга бере за 

основу рівність міри, ваги й числа. Пояснюючи зміст відмінностей між 

названими двома типами рівності, мислитель зауважує: «Для нерівних рівне 

стало б нерівним, якби не дотримувалася належна міра» [453, с. 349]. 
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Т. Гоббс у творі «Левіафан або матерія, форма і влада держави 

церковної та громадянської» висловлює впевненість, що природа зробила 

всіх людей рівними за фізичними й розумовими здібностями [454, с. 119]. 

Однак це означає наявність у них рівних можливостей протистояти одне 

одному. Рівність розумових здібностей призводить до рівності сподівань і 

бажань, із чого виникає взаємна недовіра, тому що кожен є конкурентом 

іншому. Найпоширенішою причиною, що примушує людей взаємно бажати 

зла одне одному, є результатом того, що одночасно безліч людей прагнуть до 

володіння однією й тією самою річчю, проте найчастіше вони не можуть ні 

користуватися одночасно цією річчю, ні поділити її між собою. Як наслідок – 

останню доводиться віддавати сильнішому, а хто ним буде, вирішить 

боротьба. 

Д. Локк доводить, що стан повної свободи і рівності є притаманним 

усім людям від природи, – це. «Нікому не належить більше, ніж іншим: бо 

ніщо не є настільки очевидним, ніж те, що створіння одного виду та класу… 

мають бути також рівними між собою, без будь-якого підпорядкування чи 

підлеглості…» [455, с. 131]. 

Таким чином, рівність людей є однаковістю їх соціальних можливостей 

не тільки у використанні своїх прав і свобод, а й у виконанні обов'язків. 

Зважаючи на об'єктивно зумовлену неоднаковість індивідуальних 

властивостей, здібностей, можливостей кожної людини і унікальність умов її 

життя, соціальна нерівність, як неминучий результат такої неоднаковості, 

частково послабляється за допомогою спеціальних заходів з боку держави та 

її органів. До категорій громадян, які мають додаткові гарантії у сприянні 

працевлаштуванню, належать: 1) один з батьків або особа, яка їх замінює і 

має на утриманні дитину (дітей) віком до 6-ти років або виховує без одного з 

подружжя дитину віком до 14 років або дитину-інваліда або утримує без 

одного з подружжя інваліда з дитинства (незалежно від віку) та/або інваліда I 

групи (незалежно від причини інвалідності); 2) діти-сироти та діти, 

позбавлені батьківського піклування, особи, яким виповнилося 15 років та 
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які за згодою одного з батьків або особи, яка їх замінює, можуть, як виняток, 

прийматися на роботу; 3) особи, звільнені після відбуття покарання або 

примусового лікування; 4) молодь, яка закінчила або припинила навчання в 

загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладах, 

звільнилася зі строкової військової або альтернативної (невійськової) служби 

(протягом 6-ти місяців після закінчення або припинення навчання чи служби) 

і яка вперше приймається на роботу; 5) особи, яким до настання права на 

пенсію за віком відповідно до ст. 26 Закону України «Про 

загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» [456] залишилося 10 і 

менше років; 6) інваліди, які не досягли пенсійного віку, встановленого ст. 26 

цього ж Закону; 7) особи, яким виповнилося 15 років і які за згодою одного з 

батьків або особи, яка їх замінює, можуть (як виняток) прийматися на роботу.  

Для працевлаштування зазначених категорій громадян (крім інвалідів, 

які не досягли пенсійного віку, встановленого ст. 26 зазначеного Закону, 

норматив працевлаштування на роботу яких встановлюється згідно із 

Законом України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» 

[457]) підприємствам, установам та організаціям із чисельністю штатних 

працівників понад 20 осіб встановлюється квота в розмірі 5% 

середньооблікової чисельності штатних працівників за попередній 

календарний рік. 

В Україні спроба на законодавчому рівні закріпити рівноправність 

людей не є досягненням періоду незалежності. За ст. 12 Конституції 

Української Народньої Республіки (Статут про державний устрій, права і 

вільності УНР) 1918 р. [458] її громадяни рівні у своїх громадянських і 

політичних правах і народження, віра, національність, освіта, майно й 

оподаткування не дають їм жодних привілеїв. Ніякі титули в актах і 

діловодстві УНР вживатися не можуть. 

Якщо Конституція УСРР 1919 р. майже не торкнулася питань 

становища особи в суспільстві й державі, то в Основному Законі 1937 р. воно 

знайшло відбиття:  
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а) жінці в Українській РСР надаються рівні права з чоловіком в усіх 

галузях господарського, державного, культурного і громадсько-політичного 

життя (ст. 102);  

б) рівноправність громадян Української РСР, незалежно від їх 

національності й раси в усіх галузях господарського, державного, 

культурного і громадсько-політичного життя є непорушним законом. Яке то 

не було б – пряме чи посереднє – обмеження прав або, навпаки, встановлення 

прямих чи посередніх переваг громадян залежно від їх расової і національної 

належності, як і будь-яке посилання на расову або національну винятковість 

або ненависть і зневага караються законом (ст. 103). 

Конституція УРСР 1978 р. розширила ці права до розд. ІІ «Держава і 

особа» включила главу 5 «Громадянство України. Рівноправність громадян», 

у якій передбачила:  

– громадяни України є рівними перед законом незалежно від 

походження, соціального й майнового стану, расової й національної 

належності, статі, освіти, мови, ставлення до релігії, роду й характеру занять, 

місця проживання та інших обставин. Рівноправність громадян України 

забезпечується в усіх галузях економічного, політичного, соціального й 

культурного життя (ст. 32); 

– жінка і чоловік мають в Україні рівні права (ст. 33). За цим 

постулатом жінка вже не прирівнювалася у правах до чоловіка, а визнавалася 

рівною. Особливістю цією конституційної норми було положення про 

надання жінці рівних з чоловіком можливостей з метою гарантувати не 

тільки рівність у правах, а й рівність фактичну [459, с. 21]; 

– громадяни України різних рас і національностей мають рівні права. 

Будь-яке пряме чи непряме обмеження прав, установлення прямих чи 

непрямих переваг громадян за расовими й національними ознаками, так само 

як і всяка проповідь расової або національної винятковості, ворожнечі або 

зневаги караються за законом (ст. 34). 

Питання рівності трудових прав працівників уперше було вирішено у 
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ст. 22 КЗпП УРСР 1971 р. і стосувалося їх гарантій при прийнятті на роботу: 

«Відповідно до Конституції СРСР та Конституції Української РСР будь-яке 

пряме або непряме обмеження прав чи встановлення прямих або непрямих 

переваг при прийнятті на роботу залежно від статі, раси, національної 

приналежності або відношення до релігії не допускається». Ідеться загалом 

про 4 підстави, перелік яких є вичерпним. 

І тільки 20 березня 1991 р. [460] з метою вдосконалення регулювання 

відносин у галузі праці при переході країни до ринкової економіки Верховна 

Рада УРСР постановила: 

а) доповнити КЗпП України статтею 2-1 такого змісту: 

«Стаття 2-1. Рівність трудових прав громадян Української РСР. 

Українська РСР забезпечує рівність 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»; 

б) частину 2 статті 22 викласти в такій редакції: 

«Відповідно до Конституції Української РСР будь-яке пряме або 

непряме обмеження прав чи встановлення прямих або непрямих переваг при 

прийнятті на роботу залежно 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 не допускається». 

Як бачимо, відбулися певні зміни, а саме: а) коло підстав за якими 

заборонено обмеження прав чи встановлення переваг доповнено 8-ма новими 

(походження, соціальний стан, майновий стан, мова, політичні погляди, роду 

роботи, характер занять, місце проживання) підставами; б) недопущення 

стало стосуватися релігійних переконань, а не ставлення до релігії; в) перелік 

підстав став відкритим.  

Чергові зміни відбулися 19 січня 1995 р. [461], коли нормотворець у ст. 

22 КЗпП України запровадив 2 новації: (а) поширив заборону обмеження 
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прав і встановлення переваг, поруч з укладенням трудового договору ще й на 

його зміну і припинення; б) доповнив перелік підстав членством у 

професійній спілці чи іншому об'єднанні громадян.  

Остання реформація в розглядуваному питанні датована 12 листопадом 

2015 р. [462], яка була пов’язана з гармонізацією національного 

законодавства з правом ЄС у сфері запобігання та протидії дискримінації. 

Нині за ст. 2-1 КЗпП України 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, гендерної ідентичності, 

сексуальної орієнтації, етнічного, соціального й іноземного походження, 

віку, стану здоров'я, інвалідності, підозри чи наявності захворювання на 

ВІЛ/СНІД, сімейного й майнового 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 в цьому іншим працівникам, за 

мовними чи іншими ознаками, не пов'язаними з характером роботи або 

умовами її виконання. По-перше, якщо раніше йшлося про забезпечення 

рівності трудових прав працівників, то зараз – про заборону будь-якої 

дискримінації в цій сфері, що трактується як порушення принципу рівності 

прав і можливостей, а також як пряме або непряме обмеження прав 

працівників. Цей підхід узгоджується із законоположенням: «Законодавство 

України ґрунтується на принципі недискримінації, що передбачає незалежно 

від певних ознак: а) забезпечення рівності прав і свобод осіб та/або груп осіб; 

б) забезпечення рівності перед законом осіб та/або груп осіб; в) повагу до 

гідності кожної людини; г) забезпечення рівних можливостей осіб та/або 

груп осіб» (ст. 2 Закону України «Про засади запобігання та протидії 

дискримінації в Україні»).  

По-друге, перелік заборонних підстав доповнено такими, як колір 

шкіри, гендерна ідентичність, сексуальна орієнтація, вік, стан здоров'я, 
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інвалідність, підозра чи наявність захворювання на ВІЛ/СНІД, виконання 

сімейних обов'язків, членство у професійній спілці чи іншому об'єднанні 

громадян, участь у страйку, звернення або намір звернення до суду чи інших 

органів за захистом своїх прав або надання в цьому підтримки іншим 

працівникам.  

По-третє, замість походження й національної належності йдеться про 

етнічне, соціальне й іноземне походження, а політичні погляди й релігійні 

переконання замінені на політичні, релігійні та інші переконання.  

По-четверте, якщо раніше згадувалося про рід і характер занять, то 

зараз ознаки, не пов'язуються з характером роботи або умовами її виконання.  

Принцип рівності у трудовому праві об’єднує 4 основні аспекти: це 

рівність (а) перед законодавством про працю, (б) трудових прав, (в) 

обов’язків у сфері праці, (г) рівність сторін трудових правовідносин перед 

юрисдикційним органом. 

Загальна декларація прав людини у ст. 1 проголосила: «Усі люди 

народжуються вільними і рівними у своїй гідності і правах». Заборона 

дискримінації гарантується Конвенцією про захист прав людини та 

основоположних свобод, відповідно до ст. 14 якої користування правами і 

свободами, визнаними в цьому акті, має бути забезпечено без дискримінації 

за будь-якою ознакою – статі, раси, кольору шкіри, мови, релігії, політичних 

чи інших переконань, національного або соціального походження, 

належності до національних меншин, майнового стану, народження чи за 

іншою ознакою. При цьому Протокол №12 до розглядуваної Конвенції [463] 

(ратифікований Україною 9 лютого 2006 р. [464]), розширює сферу дії 

заборони дискримінації на будь-яке право, що гарантується національним 

законодавством, навіть якщо це право не передбачено цим документом. 

Статтею 1 Протоколу №12 передбачено, що здійснення будь-якого 

передбаченого законом права забезпечується без дискримінації за будь-якою 

ознакою (наприклад, статі, раси, кольору шкіри, мови, релігії, політичних чи 

інших переконань, національного чи соціального походження, належності до 
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національної меншини, майнового стану, народження, або за іншою 

ознакою). 

До питання захисту від проявів дискримінації звертаються окремі акти 

вітчизняного трудового законодавства. Прикладом, згідно з ст. 11 Закону 

України «Про зайнятість населення» держава гарантує особі право на захист 

від будь-яких проявів дискримінації у сфері зайнятості населення за 

ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, 

членства у професійних спілках або інших об'єднаннях громадян, статі, віку, 

етнічного й соціального походження, майнового стану, місця проживання, за 

мовними чи іншими ознаками. Не вважається дискримінацією вжиття заходів 

щодо додаткового сприяння у працевлаштуванні окремих категорій 

громадян. Забороняється в оголошеннях (рекламі) про вакансії зазначати 

обмеження щодо віку кандидатів, пропонувати роботу лише жінкам або лише 

чоловікам, за винятком специфічної роботи, яка може виконуватися 

виключно особами певної статі, висувати вимоги, що надають перевагу одній 

зі статей, а також вимагати від осіб, які працевлаштовуються, надання 

відомостей про особисте життя. Обмеження щодо змісту оголошень 

(реклами) про вакансії (прийом на роботу) й відповідальність за порушення 

встановленого порядку їх розповсюдження встановлюються Законом України 

«Про рекламу» [465]. Закон України «Про забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків» містить спеціальні норми, присвячені 

забезпеченню рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у праці й 

одержанні винагороди за неї (ст. 17), а також під час укладання колективних 

договорів та угод (ст. 18). «Належність або неналежність до профспілок не 

тягне за собою будь-яких обмежень трудових, соціально-економічних, 

політичних, особистих прав і свобод громадян, гарантованих Конституцією 

України, іншими законами України. Забороняється будь-яке обмеження прав 

чи встановлення переваг при укладанні, зміні або припиненні трудового 

договору у зв'язку з належністю або неналежністю до профспілок чи певної 

профспілки, вступом до неї або виходом із неї», – фіксує ст. 15 Закону 
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України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності».  

Рівність трудових прав працівників є базовим для таких принципів 

правового регулювання відносин у сфері праці, як: (а) свобода праці, що 

включає право на працю, яку кожен вільно обирає або на яку вільно 

погоджується; (б) рівність прав і можливостей працівників; (в) заборона 

дискримінації у трудовій сфері; (г) поєднання державного і договірного 

регулювання трудових відносин; (д) доступність і безперервність у 

професійному розвитку працівника; (е) соціальний діалог у сфері праці; (є) 

свобода об’єднання працівників і роботодавців для реалізації та захисту своїх 

прав і задоволення законних інтересів. 

У ст. 1 Закону України «Про засади запобігання та протидії 

дискримінації в Україні» термін дискримінація тлумачиться як ситуація, за 

якої особа та/або група осіб за їх ознаками раси, кольору шкіри, політичних, 

релігійних чи інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного й 

соціального походження, громадянства, сімейного й майнового стану, місця 

проживання, мовними або іншими ознаками, які були, є й можуть бути 

дійсними або припущеними, зазнає обмеження у визнанні, реалізації або 

користуванні правами і свободами в будь-якій формі, встановленій цим 

Законом, крім випадків, коли таке обмеження має правомірну й об’єктивно 

обґрунтовану мету, способи досягнення якої є належними й необхідними. 

С. Ю. Головіна дискримінацію у сфері праці трактує як будь-яке пряме 

чи непряме обмеження прав, установлення прямих або непрямих переваг чи 

відмінностей у галузі праці й зайнятості, заснованих на ознаках статі, віку, 

раси, національності, мови, походження, майнового або посадового 

становища, місця проживання, ставлення до релігії, переконань, належності 

до громадських об'єднань, а також на інших обставинах, не пов'язаних з 

діловими якостями працівника [466, с. 72]. Як обґрунтовує 

І. М. Тарановський, основні ознаки дискримінації у сфері праці: (а) вона 

можлива щодо працівника й похідних від нього суб’єктів трудового права 

(осіб, які шукають роботу, й тих, трудові правовідносини з якими припинені); 
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(б) є відмінною у поводженні з працівниками, які знаходяться в однаковому 

або схожому становищі; (в) ця відмінність має бути заснована на 

заборонених трудовим законодавством ознаках; якщо вона всередині однієї 

групи працівників пов'язана з діловими якостями працівника, зумовлена 

властивими цьому виду праці вимогами, а також особливою турботою 

держави про осіб, які потребують підвищеного соціального чи правового 

захисту, це не вважається дискримінацією; протизаконна відмінність у 

поводженні з працівниками тягне за собою юридичну відповідальність [467, 

с. 53-78]. 

На противагу законодавству чинному, проектове містить спробу 

комплексного впорядкування проблеми забезпечення рівності трудових прав 

працівників. Зокрема, проект ТК України (реєстраційний №1658, текст 

доопрацьований від 20 травня 2015 р.) містить:  

– загальну норму про недопущення дискримінації у сфері праці (ст. 3);  

– заборону застосування примусової праці, у тому числі як засобу будь-

якої дискримінації (ст. 4);  

– право працівників із сімейними обов’язками на захист від 

дискримінації, яке відносить до їх основних прав (ст. 21); 

– заборону роботодавцеві при доборі працюючих висувати будь-які 

вимоги дискримінаційного характеру (в тому числі в оголошеннях чи рекламі), 

а також вимагати від осіб, які шукають роботу, інформацію про їх цивільний 

стан, особисте життя та іншу інформацію, не пов’язану з їх майбутньою 

професійною діяльністю (ст. 26); 

– вимоги до працівників, що встановлюються законодавством, щодо 

недопущення дискримінації у сфері праці. Ці вимоги можуть стосуватися 

наявності у працівника відповідної освіти, професійної підготовки, досвіду 

трудової діяльності, віку тощо. Роботодавці вправі встановлювати вимоги, які 

не суперечать законодавству і які безпосередньо пов’язані з професійною 

діяльністю особи (ст. 27); 
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– умови трудового договору, що мають дискримінаційний характер, 

визнає недійсними (ст. 47); 

– заборону будь-якого зниження розміру оплати праці за 

дискримінаційними ознаками (ст. 220). 

Позитивно ставлячись до цих законодавчих приписів, вважаємо, що з 

метою всестороннього захисту прав і законних інтересів працівників, які 

зазнали дискримінації, подолання прогалин у нормативному впорядкуванні 

відповідних відносин, усунення колізій окремих правових положень є потреба: 

– по-перше, більш лаконічною, зрозумілою і простою мовою викласти 

норму, за якою не вважаються дискримінацією винятки, обмеження чи надання 

переваг, з урахуванням тих вимог які ставляться до певних видів робіт або які 

зумовлені необхідністю особливої турботи держави про осіб, яким треба 

посилений соціальний чи правовий захист;  

– по-друге, Законом України «Про забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків», який прийнято ще 8 вересня 2005 р. і який 

спрямований на досягнення паритетного становища жінок і чоловіків у всіх 

сферах життєдіяльності суспільства шляхом правового забезпечення рівних 

прав й можливостей жінок і чоловіків, ліквідації дискримінації за ознакою статі 

й застосування спеціальних тимчасових заходів, для усунення дисбалансу між 

можливостями жінок і чоловіків, доцільним вбачається усунення дублювання 

його норм щодо дискримінації за ознакою статі у ТК;  

– по-третє, покласти на роботодавця доведення відсутності 

дискримінаційних мотивів при прийнятті на роботу;  

– по-четверте, положення, за яким особи, які вважають, що зазнали 

дискримінації, мають право звернутися до суду із заявою про відновлення 

порушених прав, відшкодування матеріальної і моральної шкоди, не відповідає 

ч. 1 ст. 14 Закону України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в 

Україні», за якою така особа має право звернутися зі скаргою до державних 

органів, органів влади АРК, органів місцевого самоврядування та їх посадових 
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осіб, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та/або до суду в 

порядку, визначеному законом;  

– по-п’яте, варто сприйняти інноваційну норму, що моральна шкода 

відшкодовується незалежно від матеріальних збитків, які підлягають 

відшкодуванню, й не пов'язана з їх розміром;  

– по-шосте, слід неухильно керуватися вимогами ч. 1 ст. 3 Закону 

України «Про фермерське господарство» [468], за якою: (а) членами 

фермерського господарства можуть бути подружжя, їх батьки, діти, які досягли 

14-річного віку, інші члени сім'ї, родичі, які об'єдналися для спільного його 

ведення, визнають і дотримуються положень Статуту фермерського 

господарства; (б) членами такого господарства не можуть бути особи, які 

працюють у ньому за трудовим договором (контрактом). 

З огляду на вищенаведені зауваження та пропозиції вважаємо бажаним 

ст. 3 «Недопущення дискримінації у сфері праці» проекту ТК України 

(реєстраційний №1658, текст доопрацьований від 20 травня 2015 р.) викласти в 

такій редакції:  

«1. Забороняється будь-яка дискримінація у сфері праці, зокрема 

порушення принципу рівності прав і можливостей, пряме або непряме 

обмеження прав працівників залежно від раси, кольору шкіри, політичних, 

релігійних та інших переконань, статі, етнічного, соціального та іноземного 

походження, віку, стану здоров’я, інвалідності, підозри чи наявності 

захворювання на ВІЛ/СНІД, сімейного та майнового стану, сімейних 

обов’язків, місця проживання, членства у професійній спілці чи в іншому 

об’єднанні громадян, участі у страйку, звернення або наміру звернення до 

суду чи інших органів за захистом своїх прав або надання підтримки іншим 

працівникам у захисті їх прав, за мовними або іншими ознаками, не 

пов’язаними з характером роботи або умовами її виконання. 

2. Не вважаються дискримінацією у сфері праці винятки, обмеження чи 

надання переваг, з огляду на вимоги, що ставляться до певних видів робіт, 
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або зумовлені необхідністю особливої турботи держави про осіб, які 

потребують посиленого соціального чи правового захисту. 

Законами і статутами господарських товариств (крім акціонерних), 

виробничих кооперативів, громадських організацій можуть установлюватися 

переваги для їх засновників (учасників) і членів при наданні роботи, 

переведенні на іншу роботу та залишенні на роботі у разі вивільнення. 

3. Особи, які вважають, що вони зазнали дискримінації у сфері праці, 

мають право звернутися зі скаргою до державних органів, органів влади 

АРК, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та/або до суду в 

порядку, визначеному законом. 

Особа має право на відшкодування матеріальної та моральної шкоди, 

завданих їй унаслідок дискримінації у сфері праці. Моральна шкода 

відшкодовується незалежно від матеріальних збитків, які підлягають 

відшкодуванню, та не пов'язана з їх розміром. 

4. Доведення відсутності дискримінаційних мотивів покладається на 

роботодавця». 

Спираючись на те, що однією з основних гарантій при укладенні, зміні 

чи припиненні трудового договору є рівність трудових прав працівників і з 

метою усунення дублювання відповідних правових приписів, вважаємо, що 

за наявності ст. 2-1 КЗпП України, частину 2 ст. 22 цього Кодексу слід 

визнати такою, що втратила чинність. Цей підхід має бути відбитий й у 

новому Трудовому кодексі України. 

 

 

 

Висновки до розділу 4 

За результатами комплексного дослідження фундаментальних 

принципів трудового права зроблено наступні наукові теоретичні висновки і 

прикладні рекомендації: 
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1. В ієрархії цілей суспільства людині, її правам та інтересам 

відводиться чільне місце. При цьому всі без винятку цілі, що ставлять перед 

собою суспільство й держава, повинні відповідати принципу гуманізму. 

Розглядуване явище пронизує всі сфери людської діяльності. Гуманізм 

відповідає самій людській сутності, це її природний стан, оскільки людина 

без взаємодії з іншими не існує. Гуманізм – сукупність поглядів, що 

виражають повагу до прав і гідності людини, її цінності як особистості, 

піклування про благо людей, їх усесторонній розвиток, створення 

сприятливих умов для їх суспільного життя. 

Гуманістична ідея знайшла відображення в Конституції України. За її 

ст. 3 людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека 

визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Саме ця норма є 

юридичним фундаментом гуманістичного спрямування розвитку суспільного 

й державного життя. Ось чому у праві загалом і трудовому зокрема не можна 

формулювати жодного іншого вищого блага чи кінцевої мети, аніж людина. 

У юридичному аспекті принцип гуманізму складається з 2-х основних 

частин: (а) основна його ідея − «людина є вищою цінністю суспільства» і (б) 

безпосереднє наповнення обсягу цього принципу − закріплення необхідних її 

прав і свобод. Якщо перша частина принципу лишається незмінною, то друга 

змінюється відповідно до уявлення суспільства про гуманізм, з розвитком 

людської культури в цілому. 

2. Проблема гуманізму у трудовому праві стає особливо актуальною на 

сучасному етапі державо- і правотворення у зв’язку з розбудовою соціально 

орієнтованої правової держави. Спираючись на цей принцип, сучасна 

держава має змогу не тільки нормативно закріплювати трудові права людини 

і громадянина, а й створювати систему гарантій їх реалізації, охороняти честь 

і гідність працівників, ураховувати їх пріоритетне місце у системі суб’єктів 

трудового права. Первинним суб'єктом трудового права є працівник. Будь-

яке виробництво нічого не варте без нього, адже він – головна його рушійна 

сила. Здатність людини до праці та її ефективне використання – гарантія 
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досягнення поставлених роботодавцем цілей, найцінніше його надбання. 

Принцип гуманізму є базовим для таких принципів правового регулювання 

відносин у сфері праці, як-от: (а) праця не є товаром; (б) захист від безробіття 

і сприяння у працевлаштуванні; (в) пріоритет життя і здоров'я працівників; 

(г) повна відповідальність роботодавця за створення належних, безпечних і 

здорових умов праці; (д) повага честі, гідності та професійної репутації 

працівника та ін. 

3. Однією із форм прояву людського фактору на виробництві є 

трудовий потенціал – сукупність працездатного населення, яке з урахуванням 

стану свого здоров'я, освітньо-фахового рівня, моральних цінностей, знань, 

умінь і досвіду здатне й має намір провадити трудову діяльність. Трудовий 

потенціал працівника є тією точкою відліку, яка визначає його подальшу 

трудову діяльність на підприємстві, в установі чи організації. 

Результативність же діяльності залежить від рівня і взаємоузгодженості 

різних складників трудового потенціалу.  

В Україні за роки незалежності серйозних змін зазнала професійно-

кваліфікаційна структура працездатного населення, але вона все більше не 

відповідає постійно зростаючим потребам виробництва. У зв’язку з 

дефіцитом якісної й доступної робочої сили укомплектованість багатьох 

юридичних осіб є неповною. Із часом ця тенденція буде тільки 

посилюватись, адже частка працівників, старших 50 років є критичною, а 

молоді не вистачає навіть на просте заміщення осіб, які внаслідок віку та 

стану здоров’я завершують активну трудову діяльність. Через низьку 

заробітну плату та несприятливі умови праці наявні робочі місця стають 

непривабливими для молоді. Спостерігаючи за цими процеси й 

усвідомлюючи їх наслідки, багато підприємств перестають займатися довго- 

й середньостроковим стратегічним плануванням свого розвитку. Вихід – 

підвищення ефективності праці на підставі технічної модернізації зі значним 

інноваційним складником, що неможливо без ефективних кроків у розвитку 

трудового потенціалу як на локальному, так і на загальнодержавному рівнях.  
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Розвиток трудового потенціалу – незворотна, цілеспрямована та 

закономірна позитивна зміна його кількісних і якісних характеристик. 

Сприяння ефективному використанню трудового потенціалу є одним із 

ключових принципів державної політики зайнятості населення, основні 

напрямки реалізації якої розробляються на підставі основних прогнозних 

параметрів соціально-економічного розвитку України, державних, галузевих 

і регіональних програм щодо їх впливу на розвиток трудового потенціалу з 

визначенням механізму їх реалізації. 

В умовах глобальних трансформаційних змін суспільства та держави 

динамічний розвиток трудового потенціалу становить собою найважливішу 

стратегічну мету соціальної політики держави. Він перетворився на основний 

фактор суспільного відтворення і найважливіше джерело інноваційних змін у 

країні. Постіндустріальна економіка перетворила витрати, пов'язані з 

формуванням і розвитком трудового потенціалу, на інвестиції, які приносять 

відчутну комерційну віддачу. Увесь перебіг соціального розвитку все 

більшою мірою залежить і оцінюється з урахуванням наявних у населення 

характеристик трудового потенціалу, що є найважливішим фактором 

трансформації трудових відносин і доступу до соціально-економічних благ. 

Основними проблемами, що впливають на якість трудового потенціалу, є: (а) 

невідповідність професійно-кваліфікаційного рівня працівників потребам 

економіки та ринку праці; (б) нераціональне використання існуючого 

трудового потенціалу на рівні держави, підприємства чи окремого 

працівника; (в) відсутність ефективного механізму вдосконалення трудового 

потенціалу за допомогою розвитку інноваційного мислення, вміння 

генерувати ідеї, здатності нестандартно й оперативно підходити до 

вирішення стратегічних завдань; (г) відсутність комплексної державної 

підтримки трудового потенціалу населення на рівні як країни, так і регіонів 

та галузей економічної діяльності; (д) відсутність у працівників належної 

мотивації до легальної зайнятості й поширення тіньових відносин на ринку 

праці. 
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За таких умов нагальною проблемою є розроблення Загальнодержавної 

цільової програми розвитку трудового потенціалу України з подальшим її 

затвердженням Верховною Радою України, метою якого має стати створення 

правових, соціально-економічних та організаційних засад для відтворення 

кваліфікованої робочої сили й підвищення її конкурентоспроможності 

відповідно до сучасних потреб економічного й соціального розвитку. 

Основні шляхи розв'язання існуючої проблеми в розглядуваній царині 

охоплюють:  

– підвищення гнучкості ринку праці й установлення балансу між 

попитом і пропозицією робочої сили;  

– удосконалення правової бази регулювання трудових відносин в 

умовах посилення конкуренції на ринку праці і прискореного оновлення 

виробництва (початок указаного процесу має покласти прийняття Трудового 

кодексу України, розробленого сторонами соціального діалогу з 

обов’язковою участю наукової громадськості, з наданням останній 

вирішального голосу при виникненні спірних ситуацій);  

– розвиток інфраструктури ринку праці, яка забезпечила б зростання 

зайнятості населення й ефективності використання праці;  

– підвищення результативності роботи органів виконавчої влади, що 

реалізують державну політику у сферах зайнятості населення та трудової 

міграції;  

– забезпечення відповідності рівня професійної кваліфікації 

працездатних осіб потребам ринку праці;  

– професійна орієнтація та професійне навчання;  

– підвищення ефективності використання праці;  

– створення умов праці, що дозволяють забезпечити збереження 

працездатності працюючих протягом усієї їх професійної діяльності;  

– упровадження прогресивних форм мотивації трудової діяльності 

працівників;  
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– стимулювання діяльності роботодавців, спрямованої на створення 

нових робочих місць і працевлаштування безробітних;  

– забезпечення дотримання державних норм і правил, підвищення 

ефективності контролю й нагляду за їх виконанням. 

Програма також має містити: (а) опис очікуваних результатів з 

указівкою на конкретні строки їх отримання, (б) обсяги та джерела їх 

фінансування, а також (в) завдання й заходи з виконання програми із 

зазначенням виконавців і покладених на них обов’язків. Вона включатиме 

нормативно-правовий, фінансово-економічний, організаційно-управлінський 

та інформаційний механізми забезпечення розвитку трудового потенціалу. 

На підставі положень Загальнодержавної цільової програми розвитку 

трудового потенціалу України повинні розроблятися короткострокові 

програми соціального й економічного розвитку, що дасть змогу 

конкретизувати завдання й заходи, орієнтовані на довгострокову 

перспективу, й коригувати їх залежно від розвитку економіки. Розроблення 

короткострокових програм забезпечить поступовість і послідовність 

реалізації стратегічних програмних заходів. 

4. Справедливість є загальнолюдською цінністю, тісно пов’язаною з 

розумінням права. При цьому, вона виступає вищим мірилом, здатним 

урегулювати відносини людей і в тому разі, коли для конкретного випадку не 

існує норми закону. У різних цивілізаціях право або трактувалося як втілення 

справедливості, або ж висувалася мета привести перше у відповідність з 

другим. Справедливість закономірно розглядається як одна із цінностей 

права і як найважливіша властивість юридичної діяльності.  

Справедливість становить собою соціальна явище, що має різні форми 

прояву. Поділ на останні є досить умовним, бо справедливість, як 

конкретний варіант відносин між людьми в певній царині може одночасно 

втілитись і в нормах права, й у вимогах моралі. Завдяки праву, те, що було 

виключно моральним, набуває сили закону. Справедливість, виражена в 

законі, віддзеркалює специфічну правову якісну визначеність відповідних 
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явищ і процесів. У ній немовби підсумовано ставлення суспільства до права. 

При цьому у системі цілей правової системи вона посідає пріоритетне місце, 

є беззаперечною цінністю, яка не може бути обмежена лише міркуваннями 

щодо можливої її реалізації, належної організації чи ефективності. Усі галузі 

права покликані втілювати справедливість у впорядкуванні ними суспільних 

відносин, а значить, створювати справедливі правовідносини. Принцип 

справедливості покликаний регулювати й забезпечувати взаємодію всіх 

складників механізму правового регулювання цих відносин. Правозастосовна 

діяльність теж має відповідати зазначеному принципу. Загалом же 

справедливість є основним виразником і показником дієвості права, його 

сутністю. Вона втілюється у праві, а воно може існувати як справедливість. 

Право не може бути вище за справедливість, несправедливим може бути 

лише законодавство. Цінність права полягає в тому, що воно виражає ідею 

справедливості, служить засобом її закріплення й захисту. Остання виступає 

як необхідне суспільне явище, що отримало вираження в позиції 

нормотворця, який називає справедливість соціальною. Право сприймається 

суспільством тією мірою, якою воно забезпечує справедливість.  

Із поняття справедливості випливає, що рівні вимагають рівного 

ставлення з боку права, а різні – різного ставлення відповідно до 

відмінностей між ними. При цьому категорія «соціальна справедливість» 

відображає не тільки можливий ідеальний стан, а й фактичні умови життя, в 

яких доводиться винагороджувати й карати, розподіляти блага, оцінювати 

значення тієї чи іншої поведінки. 

5. Відносно принципу соціальної справедливості похідними є такі 

принципи правового регулювання відносин у сфері праці, як: (а) заборона 

примусової праці та найгірших форм дитячої праці; (б) поєднання державної 

й договірної регламентації трудових відносин; (в) відповідність трудової 

функції працівника його професії, спеціальності, кваліфікації та посаді; (г) 

гарантування працівникам своєчасної й у повному розмірі виплати заробітної 

плати, не нижчої від установленої законом; (д) реалізація права працівників 
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на вирішення індивідуальних і колективних трудових спорів, у тому числі 

права на страйк, та ін. 

6. Ситуація, за якою чинне законодавства про працю проблему 

справедливості у трудових правовідносинах і створення умов для її 

забезпечення ігнорує є неприпустимою, оскільки створює підґрунтя для 

порушення трудових прав працівників шляхом зловживань з боку 

роботодавця як фінансово, економічно, організаційно й управлінськи більш 

сильної сторони відносин найму праці. Одним з перших кроків у напрямку 

вирішення зазначеної проблеми є закріплення у новому Трудовому кодексі 

України за працівником права на справедливі умови праці, в тому числі ті, 

що відповідають вимогам безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, 

і на своєчасну й у повному розмірі справедливу оплату праці, що забезпечує 

йому і його сім’ї гідне існування. Наступним кроком на цьому шляху є 

доповнення ст. 4 проекту Трудового кодексу України частиною 2 такого 

змісту:  

«До примусової праці належать: (a) порушення встановлених строків 

виплати заробітної плати або виплата її не в повному розмірі; (б) вимога 

роботодавця виконання працівником трудових обов'язків за браком засобів 

колективного або індивідуального захисту або якщо виконання роботи може 

загрожувати життю чи здоров'ю працівника». 

7. Особливу роль у подоланні за допомогою аналогії права 

трудоправових прогалин належить відвести принципу справедливості, 

покликаному окреслити межі здійснення трудових прав. Вимога до належної 

реалізації робітником суб’єктивних прав відображена в ч. 1 ст. 68 Основного 

Закону, за якою кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції 

України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність 

інших людей. Виходячи з того, що, укладаючи трудовий договір, його 

сторони розраховують на його виконання, зміст відповідного зобов’язання 

складається з виконання певних дій або утримання від тієї чи іншої 

діяльності. Незалежно від того, що саме потрібно здійснити за 
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зобов’язанням, за принципом справедливості його виконання 

підпорядковується певним правилам: зобов’язання має виконуватися 

належним суб’єктом, у належний час, у належному місці, належно до 

предмета й у належний спосіб. З огляду на вищевказане, главу 3 Книги 

першої «Загальні положення» Трудового кодексу України варто доповнити 

статтею «Здійснення трудових прав і виконання обов'язків» такого змісту: 

«1. Здійснюючи свої права та виконуючи обов'язки, роботодавці, 

працівники та їх представники зобов'язані дотримуватися законодавства про 

працю і принципів справедливості, добросовісності і розумності.  

2. Забороняється зловживати своїм правом. 

3. Здійснення трудових прав і виконання обов'язків не повинні 

порушувати прав інших осіб та охоронюваних законом інтересів». 

8. Людина за своєю сутністю – істота природно-соціальна. Поняття 

«людина» становить собою якісну визначеність і своєрідність живої істоти, 

завдяки яким вона вирізняється зі світу інших живих істот в силу 

особливостей своєї фізичної, тілесної побудови і психічної характеристики, а 

головне – здатності жити й розумно діяти в суспільному середовищі. Із 

соціального боку людина уособлює поняття «особистість». Рівність – прояв 

людської свободи. Відповідний принцип виражає необхідність застосування 

загальних стандартів прав та обов’язків до всіх осіб без винятку. 

Рівність людей є однаковістю їх соціальних можливостей не тільки у 

використанні своїх прав і свобод, а й у виконанні обов'язків. Зважаючи на 

об'єктивно зумовлену неоднаковість індивідуальних властивостей, 

здібностей і можливостей кожної людини й унікальність умов її життя, 

соціальна нерівність, як неминучий результат такої неоднаковості, частково 

послабляється за допомогою спеціальних заходів з боку держави та її органів. 

9. Принцип рівності у трудовому праві об’єднує 4 основні аспекти, а 

саме рівність: (а) перед законодавством про працю; (б) трудових прав; (в) 

обов’язків у сфері праці; (г) сторін трудових правовідносин перед 

юрисдикційним органом − (судом, комісією по трудових спорах, примирною 
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комісією, трудовим арбітражем тощо). 

Вимога рівності є базовою для таких принципів правового регулювання 

відносин у сфері праці, як принцип: (а) свободи праці, що включає право на 

працю, яку кожен вільно обирає або на яку вільно погоджується; (б) рівності 

прав і можливостей працівників; (в) заборони дискримінації у сфері праці; (г) 

поєднання державного й договірного регулювання трудових відносин; (д) 

доступності та безперервності професійного розвитку працівника; (е) 

соціального діалогу у сфері праці; (є) свободи об’єднання працівників і 

роботодавців для здійснення та захисту своїх прав і задоволення законних 

інтересів. 

10. Для усестороннього захисту прав і законних інтересів працівників, які 

зазнали дискримінації, подолання прогалин у нормативному впорядкуванні 

відповідних відносин, усунення колізій окремих правових приписів необхідно 

ст. 3 «Недопущення дискримінації у сфері праці» проекту ТК України викласти 

в такій редакції:  

«1. 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 й іноземного 

походження, віку, стану здоров’я, інвалідності, підозри чи наявності 

захворювання на ВІЛ/СНІД, сімейного та майнового стану, сімейних 

обов’язків, місця проживання, членства у професійній спілці чи іншому 

об’єднанні громадян, участі у страйку, звернення або наміру звернення до 

суду чи інших органів за захистом своїх прав або надання підтримки іншим 

працівникам у захисті їх прав, за мовними або іншими ознаками, не 

пов’язаними з характером роботи або умовами її виконання. 

2. Не вважаються дискримінацією у сфері праці винятки, обмеження чи 

надання переваг з огляду на вимоги, що ставляться до певних видів робіт, або 

зумовлені необхідністю особливої турботи держави про осіб, які потребують 

посиленого соціального чи правового захисту. 
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Законами і статутами господарських товариств (крім акціонерних), 

виробничих кооперативів, громадських організацій можуть установлюватися 

переваги для їх засновників (учасників) і членів при наданні роботи, 

переведенні на іншу роботу та залишенні на роботі у разі вивільнення. 

3. Особи, які вважають, що вони зазнали дискримінації у сфері праці, 

мають право звернутися зі скаргою до державних органів, органів влади 

АРК, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та/або до суду в 

порядку, визначеному законом. 

Особа має право на відшкодування матеріальної й моральної шкоди, 

завданих їй унаслідок дискримінації у сфері праці. Моральна шкода 

відшкодовується незалежно від матеріальних збитків, які підлягають 

відшкодуванню, й не пов'язана з їх розміром. 

4. Доведення відсутності дискримінаційних мотивів покладається на 

роботодавця». 

11. Виходячи з того, що однією з основних гарантій при укладенні, 

зміні та припиненні трудового договору є рівність трудових прав 

працівників, і з метою усунення дублювання відповідних правових приписів, 

вважаємо, що за наявності ст. 2-1 КЗпП України частину 2 ст. 22 цього 

Кодексу слід визнати такою, що втратила чинність. Такий підхід має бути 

відбитий і в новому Трудовому кодексі України. 
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ВИСНОВКИ 

Рукопис містить теоретичне узагальнення й нове вирішення наукового 

завдання, яке полягає в тому, щоб на підставі наукової доктрини трудового 

права, поглибленого вивчення міжнародних трудоправових стандартів, 

порівняльного аналізу законодавства про працю України й зарубіжних 

держав, опрацювання вітчизняної правової традиції, дослідження практики 

реалізації законодавства правозастосовними органами комплексно 

охарактеризувати юридичну природу принципів трудового права, установити 

їх систему й нормативне наповнення для усунення порушень при 

практичному застосуванні цих принципів, з’ясувати сучасний стан правового 

регулювання в досліджуваній царині й окреслити напрямки його розвитку й 

вдосконалення для посилення захисту конституційних трудових прав 

громадян. За результатами проведеного дослідження зроблено певні 

висновки і сформульовано відповідні пропозиції. 

1. Соціальною є держава, яка активно реалізує широкомасштабну 

соціальну політику, сприяє здійсненню комплексу соціально-економічних 

прав людини в обсягах, що дозволяють втілити в життя конституційне гасло 

визнання людини найвищою соціальною цінністю. Така держава згладжує 

майнову й соціальну нерівність, допомагає слабким і знедоленим, турбується 

про надання кожному роботи чи іншого джерела існування, формує 

сприятливе для них життєве середовище. При незабезпеченості гідного рівня 

життя людей деформується вся структура їх прав і свобод, бо знижується їх 

політична активність, зростають апатія і зневіра в державу. 

В умовах світової глобалізації якість життя людини найманої праці є 

вагомим чинником зростання конкурентоспроможності суспільства, яка є 

однією з головних цілей політики в побудові соціальної держави й у розвитку 

її громадян. При цьому стратегія вдосконалення чинного законодавства про 

працю повинна бути тісно пов’язана з розвитком інноваційного потенціалу 

держави, який є не тільки сукупністю науково-технологічних і фінансово-

економічних, а й виробничих, соціальних і культурно-освітніх можливостей 
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країни (галузі, регіону, підприємства тощо), необхідних для забезпечення 

інноваційного розвитку економіки.  

2. Правові підвалини державної політики у сфері праці має скласти 

спеціальна глава, яку слід включити до Книги І «Загальні положення» 

проекту Трудового кодексу України, що повинна об’єднати такі статті: 

«Мета державної політики у сфері праці»; «Завдання державної політики у 

сфері праці»; «Принципи державної політики у сфері праці»; «суб’єкти 

державної політики у сфері праці»; «формування державної політики у сфері 

праці»; «Реалізація державної політики у сфері праці»; «Повноваження 

Кабінету Міністрів України у сфері праці»; «Повноваження центральних 

органів виконавчої влади у сфері праці»; «Повноваження місцевих органів 

виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у сфері праці»; 

«Координація дій органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування у сфері праці»; «Державні програми у сфері праці»; 

«Фінансове забезпечення державної політики у сфері праці»; «Показники 

ефективності державної політики у сфері праці»; «Моніторинг реалізації 

державної політики у сфері праці». 

3. Система права є внутрішньою побудовою чинного в державі права, 

що виражає єдність норм, які його складають, та їх розмежування на 

інститути, підгалузі й галузі. Ця система віддзеркалює об’єктивні потреби, 

ґрунтується на спільності таких сталих складників, як предмет, метод, 

принципи і джерела. У процесі розвитку законодавства відбувається перехід 

загальних об’єктивних закономірностей у систему законодавства. Система 

права виступає орієнтиром, що окреслює напрямок побудови й розвитку 

законодавства. Подібно тому, як цілісні утворення природи й саме 

суспільство як ціле є результатом природно-історичного процесу, так і 

утворення нормотворцем законодавчих цілісностей підкорюються 

об’єктивній необхідності – закономірностям правового розвитку. 

Приватне право є сукупністю норм, що регулюють суспільні відносини, 

в яких реалізується приватний інтерес або виникає потреба його охорони; 
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публічне право – це сукупність норм, що регулюють суспільні відносини, в 

яких реалізується публічний інтерес або виникає необхідність його охорони. 

Віднесення ж певної галузі до права приватного чи публічного є умовним і 

здійснюється відповідно до переваги в них приватноправових або публічно-

правових засад. Їх взаємопроникнення дозволяє виокремлювати своєрідний 

прошарок між приватним і публічним правом – так зване соціальне право, до 

якого й належить трудове право як один з його складників. Соціальне право 

забезпечує реалізацію функцій соціально-правової держави, головною метою 

якої є утворення за допомогою права найбільш повних і всесторонніх форм 

людської солідарності, соціалізації особи, стимулювання її творчої 

активності, забезпечення гідності, безпеки й особистої свободи. Воно сприяє 

утвердженню в суспільстві соціальної справедливості, без втілення якої в 

життя неможливі його повний і різносторонній розвиток, свобода, 

задоволення потреб та інтересів людини, створення умов для соціальної 

безпеки, формування й розвиток соціально орієнтованої ринкової економіки, 

оптимальне поєднання економічної доцільності й соціальної справедливості, 

а також приватна й державна власність.  

4. Праця є складним і багатогранним процесом взаємодії людини з 

довкіллям, адже саме вона покликана забезпечувати як фізіологічний так і 

духовний рівень життя людини відповідно до досягнутого суспільного 

прогресу. Завдяки цьому людина праці потребує поважного ставлення до неї 

з боку як держави, так і роботодавця. Одним з фундаментальних прав 

людини, встановлених міжнародно-правовими актами й визнаних світовою 

спільнотою, є право на працю. Воно належить до групи соціально-

економічних прав і в загальному сенсі відбиває потребу людини створювати і 

здобувати джерела існування для себе і своєї сім’ї, реалізовувати власний 

творчий потенціал, виражати свою особистість.  

Трудове право України становить собою галузь, покликану 

врегламентовувати відносини із застосування такої важливої й невіддільної 
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властивості людини, як здатність до праці. Природа цієї галузі є 

дуалістичною, позаяк поєднує як приватні, так і публічні характеристики. І 

це закономірно, бо вона сформувалася як органічне поєднання 2-х основних 

інститутів: приватноправового інституту трудового договору, що зародився в 

цивільно-правових надрах, і публічно-правового інституту охорони праці, що 

функціонував у межах адміністративного (раніше – поліцейського) права. 

Оскільки трудове право в умовах ринкової економіки впорядковує відносини 

переважно приватних осіб – працівника й роботодавця, із цієї позиції його 

можна розглядати як право приватне. Однак державне втручання в ці 

відносини є досить помітним, воно виявляється у встановленні принципів 

регламентування трудових відносин, в окресленні меж договірного 

регулювання, у визначенні мінімально допустимого рівня правових гарантій 

для працівника, які не підлягають погіршенню сторонами угод у сфері праці. 

Відносини держави з роботодавцями, профспілками і громадянами з таких 

питань, як охорона праці, сприяння зайнятості і працевлаштуванню, а також 

трудові спори, слід розглядати як сферу переважно публічно-правової 

регламентації. 

5. Принципи поряд з предметом, методом і джерелами трудового права 

є критеріями виокремлення цієї правової галузі як самостійної в національній 

системі права. При цьому вказані критерії знаходяться між собою в тісному 

взаємозв’язку й перебувають у постійному розвитку. Саме ж трудове право 

як галузь є історично сформованим складником системи права України, що 

становить собою пов'язану єдиними принципами сукупність правових норм, 

які постійно розвиваються й удосконалюються, і які з використанням 

властивих їм специфічних юридичних способів і прийомів впорядковують 

трудові й пов’язані з ними відносини. 

Принципи трудового права в концентрованому вигляді виражають суть 

правового регулювання відносин у царині праці. З одного боку вони 

віддзеркалюють об'єктивні властивості відносин, що регламентуються цією 

галуззю, з другого, акумулюючи інтереси й потреби працівників і 
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роботодавців, вони є конкретизованим вираженням волі суспільства й 

засобом регулятивного впливу держави на ці відносини. Принципи 

виступають одним із системоутворюючих чинників галузі права, об'єднують і 

цементують її норми, становлять собою один із факторів відповідності 

правових норм методу регламентації галузі, служать відверненню й 

вирішенню можливих колізій між ними, забезпеченню стабільного й 

гармонійного функціонування цієї галузі, починаючи з формування норм у 

процесі правотворчості й закінчуючи їх реалізацією; в окремих же випадках 

вони є засобом подолання юридичних прогалин. 

6. Принципи трудового права – це об’єктивно зумовлені характером і 

змістом соціально-трудових відносин, закріплені у відповідних джерелах або 

виражені у стійкій юридичній практиці загальновизнані основоположні 

керівні засади, відправні ідеї, що становлять собою аксіологічне підґрунтя 

трудового права, характеризують зміст, сутність і призначення в суспільстві 

цієї правової галузі, відбивають загальні закономірності її виникнення, 

розвитку й функціонування і служать створенню внутрішньо узгодженої й 

ефективної системи правових норм у царині праці. За своєю природою вони 

належать до сфери відправних ідей у соціально-трудовій царині. У них 

відображаються загальнолюдські цінності – як особистісні (життя, честь, 

гідність, свобода особистості, соціальна захищеність тощо), так і публічного 

характеру (демократія, законність, правопорядок та ін.). Специфіка цих ідей 

полягає в тому, що вони є основоположними для трудового права, виражають 

його сутність і в концентрованому вигляді його зміст. Іншим словами 

принципи трудового права – це його серцевина, на підставі яких формується 

судження не тільки про трудове право в цілому та його суть, а й про 

тенденції його подальшого розвитку. Ідеї, що становлять фундамент 

принципів трудового права, не тільки підсумовують досвід попередньої 

еволюції знань у відповідній сфері, а й виступають основою, що синтезує 

знання в цілісну систему, виконуючи роль активних евристичних засад 

пояснення трудоправових явищ і пошуку нових шляхів вирішення проблем у 



385 

 

досліджуваній царині. Принципи трудового права виражають спільну 

сутність окремих різнорідних норм у відповідній сфері, тобто те, що об’єднує 

їх в інститут і далі в галузь. Виявити принцип у її правових нормах – означає 

розкрити природу загального (галузь, інститут).  

7. Значення принципів трудового права виявляється в тому, що вони: а) 

служать підставою для об'єднання різнорідних правових норм, що регулюють 

трудові й пов’язані з ними відносини, в єдину галузь права; б) виступають 

запорукою єдності і стабільності цієї галузі права та її норм; в) визначають 

загальні закономірності й головні тенденції розвитку трудового права та його 

складників; г) є підґрунтям для порівняння вітчизняного трудового права в 

різні часи його розвитку із зарубіжним; д) становлять собою підвалини для 

формування й удосконалення законодавства про працю; е) сприяють процесу 

реалізації суб'єктами права правових норм у сфері праці; є) покликані справі 

подолання прогалин у законодавстві про працю. 

8. Систему принципів трудового права утворюють фундаментальні, 

загальні і спеціальні принципи. Фундаментальними є ті, що лежать в основі 

всього трудового права як загальнообов’язкового соціального регулятора 

трудових і пов’язаних з ними відносин і служать втіленням найважливіших 

цінностей, притаманних цій галузі права. До них належать гуманізм, 

соціальна справедливість і рівність. Загальні і спеціальні принципи, як 

похідні від фундаментальних, забезпечують їх реалізацію. Загальні 

відбивають специфіку трудового права як самостійної галузі права, її місце і 

призначення в національній системі права, визначають спрямованість її норм. 

Спеціальними принципами є відправні ідеї, що розвивають суть норм одного 

чи декількох інститутів (підінститутів) трудового права.  

Принципи трудового права тісно взаємопов’язані і взаємодіють між 

собою. Системність трудоправових принципів вимагає: (а) їх узгодженості 

між собою, (б) єдиного підходу до їх розуміння й застосування, (в) 

урахування характеру і змісту різнорідних принципів, (г) з одного боку, 

диференційованого, а з другого − інтегрованого підходу до правового 
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регулювання відносин у сфері праці, (д) відповідності принципів трудового 

права справжнім інтересам суспільства й держави. Кожен із принципів може 

бути витлумачений і застосований тільки з урахуванням сутності інших 

пов’язаних з ним принципів. 

Система принципів трудового права становить собою інтеграцію 

однотипових за своєю сутністю принципів права у структурно впорядковану 

єдність, якій притаманні відносна самостійність, стабільність, автономність 

функціонування і взаємодія із зовнішнім середовищем з метою врегулювання 

трудових і пов’язаних з ними відносин. Вона є єдиним, так от мовити, 

гармонійним ансамблем, що забезпечує субординацію, ієрархічність і 

синхронність у процесі свого функціонування. Система цих принципів здатна 

суттєво видозмінювати підсистеми, що її складають, і створювати нові в 

межах своєї єдності. Структурна впорядкованість цієї системи надає їй 

відносної стійкості, в межах якої допустимі зміни властивостей її підсистем 

та їх зв’язків. 

9. Історична ґенеза принципів правового регулювання відносин у сфері 

праці в Україні об’єднує такі основні періоди: А. Дореволюційний (до 1917 

р.); Б. Радянський період, що включає етапи: 1-й (1918 – 1921 рр.); 2-й (1922 

– 1929 рр.); 3-й (1930 – 1971 рр.); 4-й (1972 – 1990 рр.); В. Період 

незалежності України (1991 р. – до сьогодення). 

Системно обґрунтовано основні тенденції й закономірності кожного з 

названих періодів. 

10. Міжнародно-правові стандарти праці – це визнані світовою 

спільнотою модельні норми й нормативи, які ввібрали в себе найвищі 

досягнення загальнолюдської цивілізації у сфері впорядкування застосування 

найманої праці, на ґрунті яких визначається перелік трудових прав людини, 

їх обсяг і зміст, підстави їх виникнення, рамки можливого й допустимого 

обмеження, мінімальний рівень їх гарантій, які призначені служити 

орієнтирами й на виконання та дотримання яких у встановленому порядку 

добровільно погодилися держави. Указані стандарти не є ідеальною 
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категорією, що існує поза правовими системами. Вони розвиваються шляхом 

взаємодії з національним правом держав, які є їх учасниками цих систем. Для 

врахування такої взаємодії необхідні ґрунтовні наукові знання з класифікації 

й розмежування принципів права (міжнародного, європейського і 

внутрішньодержавного) з виділення серед них тотожних і суперечних, 

загальних та особливих. Суттєвими ознаками таких стандартів є: (а) правова 

закріпленість, (б) модельний характер, (в) установлення мінімальної межі 

захисту працюючих і реалізація їх трудових прав та обов’язків; (г) певна 

свобода держави в реалізації останніх. 

Виокремлення міжнародно-правових стандартів праці пов'язано з 

такими основними причинами, як-то: а) законодавче визнання соціальної і 

правової держави; б) постійний розвиток трудових прав людини, підвищення 

їх значення й ролі в загальній системі останніх; в) закріплення на 

міжнародному рівні пріоритету трудових прав працівників; г) об’єктивна 

зумовленість необхідності гармонізації міжнародних і національних 

стандартів праці. 

11. Кодифікаційна діяльність у досліджуваній сфері є не простим 

одномоментним актом, а складним процесом, що вимагає значних зусиль і 

засобів. Вона ґрунтується на вироблених наукою певних принципах, що 

дозволяє розробити якісний кодифікаційній акт у царині трудових і 

пов’язаних з ними відносини – Трудовий кодекс України. Будучи ядром 

галузі трудового законодавства, він в ідеалі повинен втілювати в собі 

відповідну галузь права, віддзеркалювати її принципи. Принципи кодифікації 

трудового законодавства і принципи трудового права не є тотожними, бо 

мають різну функціональну спрямованість. Перші визначають спрямування й 

порядок застосування кодифікаційних заходів, другі служать основними 

засадами правового регулювання відносин у сфері праці. Принципи 

кодифікації трудового законодавства в обов'язковому порядку мають 

ураховувати галузеві принципи, бо інакше новостворений галузевий 

кодифікаційний акт не виконає своїх основних цілей у правовій 
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регламентації відносин у цій сфері – захист прав і законних інтересів сторін 

цих відносин, а також установлення й забезпечення мінімальних стандартів і 

гарантій прав та свобод у зазначеній царині. 

12. З метою досягнення балансу прав і законних інтересів сторін 

трудових правовідносин і з огляду на міжнародно-правові стандарти в 

досліджуваній сфері вбачається доцільним викласти ст. 2 «Основні принципи 

правового регулювання відносин у сфері праці» проекту Трудового кодексу 

України у такій редакції:  

«Правове регулювання відносин у сфері праці ґрунтується на 

принципах: 

– праця не є товаром; 

– свободи праці, що включає право на працю, яку кожен вільно обирає 

або на яку вільно погоджується; 

– захисту від безробіття і сприяння у працевлаштуванні; 

– пріоритету життя і здоров'я працівників, повної відповідальності 

роботодавця за створення належних, безпечних і здорових умов праці; 

– заборони дискримінації у сфері праці;  

– заборони примусової праці та найгірших форм дитячої праці; 

– поєднання державного й договірного регулювання трудових 

відносин; 

– пріоритету міжнародно-правових стандартів у сфері праці; 

– відповідності трудової функції працівника його професії, 

спеціальності, кваліфікації й посаді; 

– легальності трудових відносин; 

– стабільності трудових відносин; 

– доступності й безперервності професійного розвитку працівника; 

– гарантування працівникам своєчасної й у повному розмірі виплати 

заробітної плати, не нижчої від установленої законом; 

– забезпечення права працівників на участь в управлінні юридичною 

особою, якою є роботодавець; 
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– поваги до честі, гідності і професійної репутації працівника; 

– соціального діалогу у сфері праці; 

– гарантування права працівників на вирішення індивідуальних і 

колективних трудових спорів, у тому числі права на страйк; 

– свободи об’єднань працівників і роботодавців для реалізації й захисту 

своїх прав і задоволення законних інтересів; 

– судового захисту трудових прав і законних інтересів учасників 

трудових відносин; 

– здійснення державного нагляду й контролю за додержанням 

законодавства про працю; 

– безперешкодного здійснення представницькими організаціями 

працівників громадського контролю за додержанням законодавства про 

працю». 

13. В ієрархії суспільних цілей людині, її правам та інтересам 

відводиться доволі чільне місце. При цьому всі без винятку цілі, що ставлять 

перед собою суспільство й держава, повинні відповідати принципу 

гуманізму. Розглядуване явище пронизує всі сфери людської діяльності. 

Гуманізм відповідає самій людській сутності, це її природний стан, оскільки 

людина без взаємодії з іншими не існує. Гуманізм – це сукупність поглядів, 

що виражають повагу до прав і гідності людини, її цінності як особистості, 

піклування про благо людей, про їх усесторонній розвиток, створення 

сприятливих умов для їх суспільного життя. 

Гуманістична ідея знайшла відображення в Конституції, за ст. 3 якої 

людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека 

визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Саме ця норма є 

юридичним фундаментом гуманістичного спрямування розвитку суспільного 

й державного життя. Ось чому у праві загалом і трудовому зокрема не можна 

формулювати жодного іншого вищого блага чи кінцевої мети, аніж людина. 

У юридичному аспекті принцип гуманізму складається з 2-х основних 

частин: (а) основна його ідея − людина є вищою цінністю суспільства і (б) 
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безпосереднє наповнення обсягу цього принципу − закріплення необхідних її 

прав і свобод. Якщо перша частина принципу лишається незмінною, то друга 

з розвитком людської культури в цілому змінюється відповідно до уявлення 

суспільства про гуманізм.  

14. Проблема гуманізму у трудовому праві постає особливо 

актуальною на сучасному етапі державо- і правотворення у зв’язку з 

розбудовою сучасної соціально орієнтованої правової держави. Спираючись 

на цей принцип, остання має змогу не тільки нормативно закріплювати 

трудові права людини і громадянина, а й створювати систему гарантій їх 

реалізації, охороняти честь і гідність працівників, ураховувати їх пріоритетне 

місце в системі суб’єктів цієї галузі. Первинним суб'єктом трудового права є 

працівник, без якого будь-яке виробництво нічого не варте, оскільки 

працівник – головна його рушійна сила. Здатність людини до праці, її 

ефективне використання – гарантії досягнення поставлених роботодавцем 

цілей, найцінніше його надбання. Принцип гуманізму є базовим для таких 

принципів правового регулювання відносин у сфері праці, як-от: (а) праця не 

є товаром; (б) захист від безробіття і сприяння у працевлаштуванні; (в) 

пріоритет життя і здоров'я працівників; (г) повна відповідальність 

роботодавця за створення належних, безпечних і здорових умов праці; (д) 

повага до честі, гідності і професійної репутації працівника. 

15. Однією із форм прояву людського фактора на виробництві є 

трудовий потенціал – сукупність працездатного населення, яке з урахуванням 

стану свого здоров'я, освітньо-фахового рівня, моральних цінностей, знань, 

умінь і досвіду здатне й має намір провадити трудову діяльність. Трудовий 

потенціал працівника є тією точкою відліку, яка визначає його подальшу 

трудову діяльність на підприємстві, в установі чи організації. 

Результативність же такої діяльності залежить від рівня і взаємоузгодженості 

різних складників трудового потенціалу.  

Розвиток трудового потенціалу – незворотна, цілеспрямована й 

закономірна позитивна зміна його кількісних і якісних характеристик. 
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Сприяння ефективному використанню трудового потенціалу є одним із 

ключових принципів державної політики зайнятості населення, превалюючі 

напрямки реалізації якої розробляються на підставі прогнозованих 

параметрів соціально-економічного розвитку України, державних, галузевих 

і регіональних програм щодо їх впливу на розвиток трудового потенціалу з 

визначенням механізму реалізації останніх. 

В умовах глобальних трансформаційних змін суспільства й держави 

динамічний розвиток трудового потенціалу становить собою найважливішу 

стратегічну мету соціальної політики держави. Він перетворився на головний 

чинник суспільного відтворення і найважливіше джерело інноваційних змін у 

країні. Постіндустріальна економіка перетворила витрати, пов'язані з 

формуванням і розвитком трудового потенціалу, на інвестиції, які приносять 

відчутну комерційну віддачу. Увесь перебіг соціального розвитку все 

більшою мірою залежить і оцінюється з урахуванням наявних у населення 

характеристик трудового потенціалу, що є найважливішим фактором 

трансформації трудових відносин і доступу до соціально-економічних благ. 

Основними проблемами, що впливають на якість трудового потенціалу, є: (а) 

невідповідність професійно-кваліфікаційного рівня працівників потребам 

економіки й ринку праці; (б) нераціональне використання існуючого 

трудового потенціалу на рівні держави, підприємства чи окремого 

працівника; (в) брак ефективного механізму вдосконалення трудового 

потенціалу за допомогою розвитку інноваційного мислення, вміння 

генерувати ідеї, здатності нестандартно й оперативно підходити до 

вирішення стратегічних завдань; (г) брак комплексної державної підтримки 

трудового потенціалу населення на рівні як країни, так і регіонів і галузей 

економічної діяльності; (д) недостатність у працівників належної мотивації 

до легальної зайнятості й поширення тіньових відносин на ринку праці. 

За таких умов нагальною проблемою виступає розроблення 

Загальнодержавної цільової програми розвитку трудового потенціалу 

України з подальшим її затвердженням Верховною Радою України, метою 
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якої має стати створення правових, соціально-економічних та організаційних 

засад для відтворення кваліфікованої робочої сили й підвищення її 

конкурентоспроможності відповідно до сучасних потреб економічного й 

соціального розвитку. Провідним шляхом розв'язання існуючої проблеми в 

розглядуваній царині є: (а) підвищення гнучкості ринку праці й установлення 

балансу між попитом і пропозицією робочої сили; (б) удосконалення 

правової бази регулювання трудових відносин в умовах посилення 

конкуренції на ринку праці і прискореного оновлення виробництва (початок 

указаного процесу має покласти прийняття Трудового кодексу України, 

розробленого сторонами соціального діалогу за обов’язковою участю 

наукової громадськості, з наданням останній вирішального голосу при 

виникненні спірних ситуацій); (в) розвиток інфраструктури ринку праці, яка 

забезпечила б зростання зайнятості населення й ефективності використання 

праці; (г) підвищення результативності роботи органів виконавчої влади, що 

реалізують державну політику у сферах зайнятості населення і трудової 

міграції; (д) забезпечення відповідності рівня професійної кваліфікації 

працездатних осіб потребам ринку праці; (е) професійна орієнтація і 

професійне навчання; (є) підвищення ефективності використання праці; (и) 

створення умов праці, що дозволяють забезпечити збереження 

працездатності працюючих протягом усієї їх професійної діяльності; (і) 

запровадження прогресивних форм мотивації трудової діяльності 

працівників; (й) стимулювання діяльності роботодавців, спрямованої на 

створення нових робочих місць і працевлаштування безробітних; (к) 

забезпечення дотримання державних норм і правил, підвищення 

ефективності контролю й нагляду за їх виконанням. 

Програма також має містити: (а) опис очікуваних результатів з 

указівкою на конкретні строки їх отримання, (б) обсяги і джерела їх 

фінансування і (в) завдання й заходи з виконання програми із зазначенням 

конкретних виконавців і покладених на них обов’язків. Вона включатиме 

нормативно-правовий, фінансово-економічний, організаційно-управлінський 
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та інформаційний механізми забезпечення розвитку трудового потенціалу. 

На підставі положень Загальнодержавної цільової програми розвитку 

трудового потенціалу України повинні розроблятися короткострокові 

програми соціального й економічного розвитку, що дасть змогу 

конкретизувати завдання й заходи, орієнтовані на довгострокову 

перспективу, й коригувати їх залежно від розвитку економіки країни. 

Розроблення короткострокових програм забезпечить поступовість і 

послідовність реалізації стратегічних програмних заходів. 

16. Справедливість є загальнолюдською цінністю, тісно пов’язаною з 

розумінням права. Вона виступає вищим мірилом, здатним урегулювати 

відносини людей, навіть коли для конкретного випадку не існує норми 

закону. У різних цивілізаціях право або трактувалося як втілення 

справедливості, або ж висувалася мета привести перше у відповідність з 

другим. Справедливість закономірно розглядається як одна із цінностей 

права і як найважливіша властивість юридичної діяльності. Вона становить 

собою соціальна явище, що має різні форми прояву, поділ на які є досить 

умовним, бо справедливість, як конкретний варіант відносин між людьми у 

відповідній царині, може одночасно втілюватись у нормах права й у вимогах 

моралі. Завдяки праву те, що було виключно моральним, набуває сили 

закону. Виражена в законі справедливість, віддзеркалює специфічну правову 

якісну визначеність відповідних явищ і процесів. У ній немовби підсумовано 

ставлення суспільства до права. При цьому серед цілей правової системи 

вона посідає пріоритетне місце, є беззаперечною цінністю, яка не може бути 

обмежена лише міркуваннями щодо можливої її реалізації, належної 

організації чи ефективності. Усі галузі права покликані втілювати 

справедливість у впорядкуванні ними суспільних відносин, а значить, 

створювати справедливі правовідносини. Принцип справедливості 

покликаний регламентувати й забезпечувати взаємодію всіх складників 

механізму правового регулювання цих відносин.  
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Правозастосовна діяльність теж має відповідати зазначеному 

принципу. Загалом же справедливість, втілюючись у праві, виступає 

основним виразником і показником його дієвості, його сутністю, саме право 

може існувати як справедливість. Право ж не може бути вищим за 

справедливість; несправедливим може бути лише законодавство. Цінність 

права полягає в тому, що воно виражає ідею справедливості, служить 

засобом її закріплення й захисту. Справедливість становить собою необхідне 

суспільне явище, що отримало вираження в позиції нормотворця, який 

називає її соціальною. Право сприймається суспільством тією мірою, якою 

воно забезпечує справедливість, поняття якої випливає, що рівні вимагають 

рівного ставлення з боку права, а різні – ставлення різного відповідно до 

відмінностей між ними. При цьому категорія «соціальна справедливість» 

відображає не тільки можливий ідеальний стан соціуму, а й фактичні умови 

життя, в яких доводиться винагороджувати й карати, розподіляти блага, 

оцінювати значення тієї чи іншої поведінки тощо. 

Соціальна справедливість породжує такі похідні принципи правового 

регулювання відносин у сфері праці, як: (а) заборона примусової праці та 

найгірших форм дитячої праці; (б) поєднання державної й договірної 

регламентації трудових відносин; (в) відповідність трудової функції 

працівника його професії, спеціальності, кваліфікації й посаді; (г) 

гарантування працівникам своєчасної й у повному розмірі виплати заробітної 

плати, не нижчої від установленої законом; (д) реалізація права працівників 

на вирішення індивідуальних і колективних трудових спорів, у тому числі 

права на страйк. 

17. Ситуація, за якою чинне законодавства про працю проблему 

справедливості у трудових правовідносинах, створення умов для її 

забезпечення ігнорує, є неприпустимою, оскільки створює підґрунтя для 

порушення трудових прав працівників шляхом зловживань з боку 

роботодавця як фінансово, економічно, організаційно й управлінськи більш 

сильної сторони відносин найму. Одним з перших кроків у напрямку 
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вирішення зазначеної проблеми є закріплення в новому Трудовому кодексі 

України за працівником права на справедливі умови праці (в тому числі ті, 

що відповідають вимогам безпеки, гігієни праці й виробничого середовища) 

й на своєчасну й у повному розмірі справедливу її оплату, що забезпечує 

йому і його сім’ї гідне існування. Наступним кроком на цьому шляху є 

доповнення ст. 4 проекту Трудового кодексу України частиною 2 такого 

змісту: «До примусової праці належать: (a) порушення встановлених строків 

виплати заробітної плати або виплата її не в повному розмірі; (б) вимога 

роботодавця виконання працівником трудових обов'язків за браком засобів 

колективного або індивідуального захисту або якщо виконання роботи може 

загрожувати життю чи здоров'ю працівника». 

18. Особливу роль у подоланні трудоправових прогалин у 

законодавстві про працю за допомогою аналогії права належить відвести 

принципу справедливості, покликаному окреслити межі належної реалізації 

людиною свої суб’єктивних трудових прав. Вимога до цього відображена в ч. 

1 ст. 68 Основного Закону, за якою кожен зобов'язаний неухильно 

додержуватися Конституції й законів України, не посягати на права і 

свободи, честь і гідність інших людей. Виходячи з того, що, укладаючи 

трудовий договір, його сторони розраховують на неухильне його виконання, 

зміст відповідного зобов’язання складається з виконання певних дій або 

утримання від тієї чи іншої діяльності. Незалежно від того, що саме потрібно 

здійснити за зобов’язанням, за принципом справедливості його виконання 

підпорядковується певним правилам: воно має виконуватися належним 

суб’єктом, у належний час, у належному місці, належно до предмета й у 

належний спосіб. З огляду на вищевказане главу 3 Книги першої «Загальні 

положення» проекту Трудового кодексу України варто доповнити статтею 

«Здійснення трудових прав і виконання обов'язків» такого змісту: 

«1. Здійснюючи свої права й виконуючи обов'язки, роботодавці, 

працівники та їх представники зобов'язані дотримуватися законодавства про 

працю і принципів справедливості, добросовісності і розумності.  
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2. Забороняється зловживати своїм правом. 

3. Здійснення трудових прав і виконання обов'язків не повинні 

порушувати прав інших осіб та охоронюваних законом інтересів». 

19. Людина за своєю сутністю – істота природно-соціальна. Поняття 

«людина» означає якісну визначеність і своєрідність живої істоти, завдяки 

чому вона вирізняється зі світу інших живих істот у силу особливостей своєї 

фізичної й тілесної побудови і психічної характеристики, а головне – 

здатності жити й розумно діяти в суспільному середовищі. Із соціального 

боку людина уособлює поняття «особистість». Рівність – прояв людської 

свободи. Принцип рівності виражає потребу застосування загальних 

стандартів прав та обов’язків до всіх осіб без винятку. 

Рівність людей становить собою однаковість їх соціальних 

можливостей не тільки в реалізації своїх прав і свобод, а й у виконанні 

обов'язків. Зважаючи на об'єктивну зумовленість різних індивідуальних 

властивостей, здібностей і можливостей кожної людини, на унікальність 

умов її життя, соціальна нерівність, як неминучий результат такої 

неоднаковості, частково послаблюється шляхом вжиття спеціальних заходів з 

боку держави та її органів. 

20. Принцип рівності у трудовому праві об’єднує 4 основні аспекти, а 

саме рівність: (а) перед законодавством про працю, (б) трудових прав, (в) 

обов’язків у сфері праці, (г) сторін трудових правовідносин перед 

юрисдикційними органами − судом, комісією по трудових спорах, 

примирною комісією, трудовим арбітражем та ін. 

Вимога рівності є базовою для таких принципів правового регулювання 

відносин у сфері праці, як-от: (а) свободи праці, що включає право на працю, 

яку кожен вільно обирає або на яку вільно погоджується; (б) рівності прав і 

можливостей працівників; (в) заборони дискримінації у сфері праці; (г) 

поєднання державного й договірного регулювання трудових відносин; (д) 

доступності й безперервності професійного розвитку працівника; (е) 

соціального діалогу у сфері праці; (є) свободи об’єднання працівників і 
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роботодавців для здійснення та захисту своїх прав і задоволення законних 

інтересів. 

21. Для всестороннього захисту прав і законних інтересів працюючих, 

які зазнали дискримінації для подолання прогалин у нормативному 

впорядкуванні відповідних відносин та усунення колізій окремих правових 

приписів необхідно ст. 3 «Недопущення дискримінації у сфері праці» 

проекту Трудового кодексу України викласти в такій редакції:  

«1. 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 й іноземного 

походження, віку, стану здоров’я, інвалідності, підозри чи наявності 

захворювання на ВІЛ/СНІД, сімейного й майнового 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 або іншими ознаками, не 

пов’язаними з характером роботи або умовами її виконання. 

2. Не вважаються дискримінацією у сфері праці винятки, обмеження чи 

надання переваг з огляду на вимоги, що ставляться до певних видів робіт, або 

зумовлюються необхідністю особливої турботи держави про осіб, які 

потребують посиленого соціального чи правового захисту. 

Законами і статутами господарських товариств (крім акціонерних), 

виробничих кооперативів, громадських організацій можуть установлюватися 

переваги для їх засновників (учасників) і членів при наданні роботи, 

переведенні на іншу роботу чи залишенні на роботі в разі вивільнення. 

3. Особи, які вважають, що вони зазнали дискримінації у сфері праці, 

мають право звернутися зі скаргою до державних органів, органів влади 

АРК, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, 
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Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та/або до суду в 

порядку, визначеному законом. 

Особа має право на відшкодування матеріальної й моральної шкоди, 

завданої їй унаслідок дискримінації у сфері праці. Моральна шкода 

відшкодовується незалежно від матеріальних збитків, які підлягають 

відшкодуванню, й не пов'язана з їх розміром. 

4. Доведення відсутності дискримінаційних мотивів покладається на 

роботодавця». 
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